
  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

RESOLUÇÃO N.º 24/2015, DE 31 DE ABRIL DE 2015 

Disponibiliza para apreciação o 

Relatório Anual de Atividades de 

Auditoria Interna 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO. CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. no uso de suas atribuições 

regulamentares e. considerando a decisão do Conselho Superior na reunião do dia 31 de abril 

de 2015. 

RESOLVE: 

Disponibilizar para a apreciação dos conselheiros do Conselho Superior o 

Relatório Anual de Atividades da Unidade de Auditoria Interna - RAINT - exercício de 2014, 

na forma do anexo. 

PAY Vo do 
EDUARDO ANTONIO MODENA
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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA 

AUDITORIA INTERNA - RAINT 
EXERCÍCIO – 2014 

 Em atendimento à determinação contida na Instrução Normativa N.º 01, de 3 de janeiro de 
2007, da Secretaria Federal de Controle Interno/Controladoria-Geral da União, o Relatório Anual de 
Atividades de Auditoria Interna trata dos trabalhos realizados no período de 01.01.2014 a 
31.12.2014, sob a responsabilidade da Titular da Unidade de Auditoria Interna. 
 
I – DESCRIÇÕES DAS AÇÕES DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
 Unidade de Auditoria Interna buscou acompanhar e orientar a gestão da 
Instituição. Nesse sentido, foram emitidos os seguintes documentos: 

 
QUANTIDADE 

 
DOCUMENTO 

 
97 

 
COMUNICADO DE AUDITORIA 

 
98 

 
MEMORANDO 

 
31 

 
OFÍCIO 

 
331 

 
SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 

 
Número de relatórios 
  Foram realizados 02 relatórios de auditoria e 10 de acompanhamentos, 
totalizando 12 documentos. 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 
Nº 

RELATÓRIO 
 

ÁREA 
 

CAMPI 

 
ESCOPO DO TRABALHO 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

001/2014 

 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO 
PATRIMONIAL 

 
 
 
 

ARARAQUARA 
AVARÉ 

BARRETOS 
BAURU 
BIRIGUI 

BOITUVA 
BRAGANÇA PAULISTA 

CAMPINAS 
CAMPOS DO JORDÃO 

CAPIVARI 
CARAGUATATUBA 

CARAPICUIBA 
 CATANDUVA 

CUBATÃO 
GUARULHOS 

HORTOLÃNDIA 
ITAPECIRICA DA 

SERRA 
ITAQUAQUECETUBA 

ITAPETININGA 

  
 
 
 
Verificar os registros dos imóveis 
do IFSP, a partir das informações 
sobre a existência do controle 
interno dos imóveis, registro no 
SPIUnet através do RIP de 
utilização do Imóvel, Laudo de 
Avaliação/Reavaliação dos 
Imóveis e se os documentos dos 
imóveis que possuem registro em 
cartório. 
- Foi verificado 50% das receitas 
provenientes de cessão de uso do 
espaço físico do imóvel/Cantina, 
Cooperativa, Papelaria e Banco 
do Brasil, no período de janeiro a 
maio de 2013. 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA 

AUDITORIA INTERNA - RAINT 

EXERCÍCIO — 2014 
Em atendimento à determinação contida na Instrução Normativa N.º 01, de 3 de janeiro de 

2007, da Secretaria Federal de Controle Interno/Controladoria-Geral da União, o Relatório Anual de 
Atividades de Auditoria Intena trata dos trabalhos realizados no período de 01.01.2014 a 
31.12.2014, sob a responsabilidade da Titular da Unidade de Auditoria Interna. 

I- DESCRIÇÕES DAS AÇÕES DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
Unidade de Auditoria Interna buscou acompanhar e orientar a gestão da 

pum Nesse sentido, foram emitidos os seguintes documentos: 

  

  

  

    

97 COMUNICADO DE AUDITORIA 

98 MEMORANDO 

31 OFÍCIO 

331 SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA       

Número de relatórios 

Foram realizados 02 relatórios de auditoria e 10 de acompanhamentos, 
totalizando 12 documentos. 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

  

          

ARARAQUARA 
AVARÉ 

BARRETOS 
BAURU 
BIRIGUI Verificar os registros dos imóveis 

BOITUVA do IFSP, a partir das informações 
BRAGANÇA PAULISTA | sobre a existência do controle 

GESTÃO CAMPINAS interno dos imóveis, registro no 

001/2014 PATRIMONIAL | CAMPOS DO JORDÃO | SPlUnet através do RIP de 
CAPIVARI utilização do Imóvel, Laudo de 

CARAGUATATUBA Avaliação/Reavaliação dos 
CARAPICUIBA Imóveis e se os documentos dos 

CATANDUVA imóveis que possuem registro em 
CUBATÃO cartório. 

GUARULHOS - Foi verificado 50% das receitas 

HORTOLÂNDIA provenientes de cessão de uso do 
ITAPECIRICA DA espaço físico do imóvel/Cantina, 

SERRA Cooperativa, Papelaria e Banco 

ITAQUAQUECETUBA | do Brasil, no período de janeiro a 
ITAPETININGA maio de 2018. 
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MARILIA 
MATÃO 

PIRACICABA 
PIRITUBA 

PRESIDENTE 
EPITÁCIO 
REGISTRO 

SALTO 
SÃO CARLOS 

SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS 

SÃO JOÃO DA BOA 
VISTA 

SÃO PAULO    
SÃO ROQUE 

SERTÃOZINHO 
SUZANO 

VOTUPORANGA 

 
 
 
 
- 100% dos registros dos bens 
imóveis sob a responsabilidade do 
IFSP, classificados como “Bens 
de Uso Especial” de propriedade 
da União, são para averiguar a 
real situação de todos os imóveis. 

 
RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO 

Nº 
RELATÓRIO 

 
ÁREAS 

 
CAMPI 

ESCOPO DO 
TRABALHO 

 
STATUS 

 
 

001/2014 

 
COORDENADORIA 

DE 
ADMINISTRAÇÃO  

 
 
 
 

GUARULHOS 
 
 

Acompanhamento 
do Relatório de 
Auditoria nº 
017/2011.  

 
PARCIAL 

IMPLEMENTADA 

 
 

002/2014 

 
COORDENADORIA 

DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Acompanhamento 
do Relatório de 
Auditoria n.º 
015/2010. 

 
PARCIAL 

IMPLEMENTADA 

 
 
 

003/2014 

COORDENADORIA 
DE PATRIMÔNIO 

COORDENADORIA 
DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO E 
DIRETORIA DE 

ADMINISTRAÇÃO  

 
 
 

REITORIA 

 
 
Acompanhamento 
do ACÓRDÃO N.º 
3.396/2013 – 2.ª 
CÂMARA – TCU. 

 
 

PARCIAL 
IMPLEMENTADA 

 
 

004/2014 

 
COORDENADORIA 

DE 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

SERTÃOZINHO 

Acompanhamento 
do Relatório de 
Auditoria n.º 
019/2011. 

 
PARCIAL 

IMPLEMENTADA 

 
 

005/2014 

DIRETORIAS 
GERAL 
 E DE 

ADMINISTRAÇÃO  

 
CAMPUS SÃO 

PAULO 

Acompanhamento 
do Relatório de 
Auditoria n.º 
003/2012. 

 
PARCIAL 

IMPLEMENTADA 

 
 
 

006/2014 

DIRETORIAS DE 
SUPORTE 

ADMINISTRATIVO E 
SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO, 

 
 

REITORIA 
 
 

 
Acompanhamento 
do Relatório de 
Auditoria 
001/2012 

 
PARCIAL 

IMPLEMENTADA 
 
 

  

      

MARILIA 
MATÃO 

PIRACICABA 
PIRITUBA 

PRESIDENTE 
EPITÁCIO 
REGISTRO 
SALTO 

SÃO CARLOS 
SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS 
SÃO JOÃO DA BOA 

“VISTA 
SÃO PAULO 
SÃO ROQUE 
SERTÃOZINHO 

SUZANO 
VOTUPORANGA   

- 100% dos registros dos bens 

imóveis sob a responsabilidade do 
IFSP, classificados como “Bens 

de Uso Especial” de propriedade 

da União, são para averiguar a 

real situação de todos os imóveis. 

  

RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO 

    

  

  

  

            

Acompanhamento 
COORDENADORIA do Relatório de PARCIAL 

001/2014 DE Auditoria nº | IMPLEMENTADA 
ADMINISTRAÇÃO 017/2011. 

GUARULHOS | Acompanhamento 
COORDENADORIA do Relatório de PARCIAL 

002/2014 DE Auditoria n.º | IMPLEMENTADA 
ADMINISTRAÇÃO 015/2010. 
COORDENADORIA 
DE PATRIMÔNIO 
COORDENADORIA Acompanhamento PARCIAL 

003/2014 DE PROCESSO REITORIA do ACÓRDÃO N.º | IMPLEMENTADA 
ADMINISTRATIVO E 3.396/2013 — 2.2 

DIRETORIA DE CÂMARA — TCU. 
ADMINISTRAÇÃO 

Acompanhamento 

COORDENADORIA do Relatório de PARCIAL 
004/2014 DE SERTÃOZINHO | Auditoria n.º | IMPLEMENTADA 

ADMINISTRAÇÃO 019/2011. 

DIRETORIAS Acompanhamento 

GERAL CAMPUS SÃO | do Relatório de PARCIAL 
005/2014 E DE PAULO Auditoria n.º | IMPLEMENTADA 

ADMINISTRAÇÃO 003/2012. 
DIRETORIAS DE 

SUPORTE Acompanhamento PARCIAL 
ADMINISTRATIVO E REITORIA do Relatório de | IMPLEMENTADA 

006/2014 SISTEMA DE Auditoria 
INFORMAÇÃO, 001/2012   
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COMISSÃO DE 
DESFAZIMENTO, 

COORDENADORIAS 
DE PATRIMÔNIO E 
DE TRANSPORTES. 

 
 

REITORIA 

 
Acompanhamento 
do Relatório de 
Auditoria 
001/2012 

 
 

PARCIAL 
IMPLEMENTADA 

 
 
 

007/2014 

 
 

COORDENADORIA 
DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO 
 

 
 

REITORIA 

 
Acompanhamento 
do ACÓRDÃO N.º 
3.396/2013 – 2.ª 
CÂMARA – TCU. 

 
 

PARCIAL 
IMPLEMENTADA 

 
 

023/2014 

 
 

GERÊNCIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

ARARAQUARA 

Relatório de 
Auditoria n.º 

2013.5221 da 
CGU/SP em 
conjunto com 

UADIN 

 
 

NÃO 
IMPLEMENTADA 

 
 
 

024/2014 

 
 

COORDENADORIA 
DE DIÁRIAS E 
PASSAGENS 

 
 

REITORIA 

Relatório de 
Auditoria n.º 

2013.5221 da 
CGU/SP em 
conjunto com 

UADIN 

 
 

PARCIAL 
IMPLEMENTADA 

 
 
 

025/2014 

 
DIRETORIA DE 

GESTÃO DE 
PESSOAS 

 
 

REITORIA 

Relatório de 
Auditoria n.º 

2013.5221 da 
CGU/SP em 
conjunto com 

UADIN 

 
 

IMPLEMENTADA 

- Cronograma Executado: 
 O total de horas/homem trabalhadas para execução dos trabalhos foi de 
8208 horas, conforme Anexo I. 
 No período, deixaram de ser realizadas 1416 horas, por recessos e 
também por faltas justificadas das servidoras lotadas na Unidade de Auditoria 
Interna. 
 
Recurso Humano e Material Empregado 
- Recurso Humano: 
             Os recursos humanos empregados, a relação homem x hora, totalizando 
cinco servidores foram: 
- Chefe da Unidade de Auditoria Interna 
- Auditor 
- Contador 
- Assistente em Administração  
- Materiais Empregados: 
   - 05 computadores 
   - 01 notebook 
   - 05 mesas 
   - 03 armários 

  

COMISSÃO DE 

  

  

  

    

DESFAZIMENTO, Acompanhamento 

COORDENADORIAS REITORIA do Relatório de PARCIAL 
DE PATRIMÔNIO E Auditoria IMPLEMENTADA 

DE TRANSPORTES. 001/2012 

Acompanhamento 
COORDENADORIA REITORIA do ACÓRDÃO N.º PARCIAL 

007/2014 DE PROCESSO 3.396/2013 — 2.2 | IMPLEMENTADA 

ADMINISTRATIVO CÂMARA — TCU. 

Relatório de 

Auditoria n.º 

023/2014 GERÊNCIA DE ARARAQUARA 2013.5221 da NÃO 
ADMINISTRAÇÃO CGU/SP em IMPLEMENTADA 

conjunto com 

UADIN 

Relatório de 

Auditoria n.º 

COORDENADORIA REITORIA 2013.5221 da PARCIAL 

024/2014 DE DIÁRIAS E CGU/SP em IMPLEMENTADA 
PASSAGENS conjunto com 

UADIN 

Relatório de 
DIRETORIA DE Auditoria n.º 

GESTÃO DE REITORIA 2013.5221 da IMPLEMENTADA 

025/2014 PESSOAS CGU/SP em 

conjunto com 
UADIN           

- Cronograma Executado: 
O total de horas/homem trabalhadas para execução dos trabalhos foi de 

8208 horas, conforme Anexo l. 
No período, deixaram de ser realizadas 1416 horas, por recessos e 

também por faltas justificadas das servidoras lotadas na Unidade de Auditoria 
Interna. 

Recurso Humano e Material Empregado 
  

- Recurso Humano: 

cinco servidores foram: 

- Chefe da Unidade de Auditoria Interna 

- Auditor 

- Contador 

- Assistente em Administração 

- Materiais Empregados: 

- 05 computadores 

- 01 notebook 
- 05 mesas 

- 03 armários 

Os recursos humanos empregados, a relação homem x hora, totalizando 
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   - 05 cadeiras 
 - Leis, Instruções Normativas, Decretos, Regulamentos e Normas. 
- Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI. 
- Sistema Integrado de Administração de Pessoal – SIAPE.  
- Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP 
- Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG. 
- Internet.  
- Sistema Trilhas de Auditoria de Pessoal. 
   O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna/PAINT, referente ao 
exercício de 2014, foi aprovado pela Resolução n.º 36, de 06 de maio de 2014, do 
Conselho Superior do IFSP. 
               No exercício de 2014, a Unidade de Auditoria Interna contou com uma 
servidora, que exerce função de Cargo de Direção – CD-4, com uma servidora 
com cargo de contador, duas com cargo de auditor e uma com cargo de assistente 
em administração. 
               Houve diversas dificuldades, por parte da Unidade de Auditoria Interna, 
em relação ao comprimento parcial do PAINT/2014, em sua totalidade, devido aos 
seguintes fatores: 
               Com a implantação de 29 campi, nos últimos anos, a demanda dos 
processos aumentou significativamente e estamos realizando os nossos trabalhos 
mais enfocados, com o objetivo de identificar se há fragilidades nos controles 
internos devido à admissão de servidores, que desconhecem a legislação vigente, 
à falta de práticas administrativas e das rotinas que tornam os processos morosos 
e com retrabalho. 
               Algumas respostas dos trabalhos de auditoria foram dadas 
intempestivamente, o que atrasou o trabalho de auditagem, que, por sua vez, é 
realizado por programação.    
              Portanto, precisou-se priorizar a realização de algumas ações do 
PAINT/2014, em detrimento de outras, devido ao pouco tempo disponível para a 
realização das atividades. 
Foram realizados, em 2014, os seguintes trabalhos: 
a) As auditorias planejadas que foram realizadas encontram-se em andamento na 
data do fechamento do presente relatório, como seguem: 
Gestão de Recursos Humanos – Contratação de Pessoal: O Relatório de 
Auditoria está em fase de revisão. 
Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços – Processos de Licitação, 
Dispensas de Licitação e Inexigibilidade: Os trabalhos de auditoria estão em 
fase de execução. 
Gestão Financeira – Adiantamentos de Diárias e Passagens: O Relatório de 
Auditoria está em fase de elaboração. 
Acompanhamento do Programa de Assistência Estudantil: Os trabalhos de 
auditoria estão em fase final da execução, para elaboração do Relatório de 
Auditoria. 
- Elaboração do RAINT do exercício de 2013, com encaminhamento ao Conselho 
Superior e à Controladoria-Regional da União em São Paulo para apreciação. 
- Análise do Relatório de Gestão do IFSP referente ao exercício de 2013 e 
emissão de parecer para atender a demanda do Conselho Superior. 

- 05 cadeiras 
- Leis, Instruções Normativas, Decretos, Regulamentos e Normas. 

- Sistema Integrado de Administração Financeira — SIAFI. 
- Sistema Integrado de Administração de Pessoal — SIAPE. 

- Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP 
- Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — SIASG. 

- Internet. 
- Sistema Trilhas de Auditoria de Pessoal. 

O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna/PAINT, referente ao 
exercício de 2014, foi aprovado pela Resolução n.º 36, de 06 de maio de 2014, do 

Conselho Superior do IFSP. 
No exercício de 2014, a Unidade de Auditoria Interna contou com uma 

servidora, que exerce função de Cargo de Direção — CD-4, com uma servidora 
com cargo de contador, duas com cargo de auditor e uma com cargo de assistente 

em administração. 
Houve diversas dificuldades, por parte da Unidade de Auditoria Interna, 

em relação ao comprimento parcial do PAINT/2014, em sua totalidade, devido aos 
seguintes fatores: 

Com a implantação de 29 campi, nos últimos anos, a demanda dos 

processos aumentou significativamente e estamos realizando os nossos trabalhos 

mais enfocados, com o objetivo de identificar se há fragilidades nos controles 
internos devido à admissão de servidores, que desconhecem a legislação vigente, 

à falta de práticas administrativas e das rotinas que tornam os processos morosos 
e com retrabalho. 

Algumas respostas dos trabalhos de auditoria foram dadas 
intempestivamente, o que atrasou o trabalho de auditagem, que, por sua vez, é 

realizado por programação. 
Portanto, precisou-se priorizar a realização de algumas ações do 

PAINT/2014, em detrimento de outras, devido ao pouco tempo disponível para a 
realização das atividades. 

Foram realizados, em 2014, os seguintes trabalhos: 
a) As auditorias planejadas que foram realizadas encontram-se em andamento na 

data do fechamento do presente relatório, como seguem: 
Gestão de Recursos Humanos — Contratação de Pessoal: O Relatório de 

Auditoria está em fase de revisão. 
Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços — Processos de Licitação, 
Dispensas de Licitação e Inexigibilidade: Os trabalhos de auditoria estão em 

fase de execução. 
Gestão Financeira — Adiantamentos de Diárias e Passagens: O Relatório de 

Auditoria está em fase de elaboração. 
Acompanhamento do Programa de Assistência Estudantil: Os trabalhos de 

auditoria estão em fase final da execução, para elaboração do Relatório de 
Auditoria. 

- Elaboração do RAINT do exercício de 2013, com encaminhamento ao Conselho 
Superior e à Controladoria-Regional da União em São Paulo para apreciação. 

- Análise do Relatório de Gestão do IFSP referente ao exercício de 2013 e 
emissão de parecer para atender a demanda do Conselho Superior. 
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- Acompanhamento e saneamento de pendências dos Relatórios de Auditoria da 
Unidade de Auditoria Interna. 
- Elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT para o 
exercício de 2015, com encaminhamento ao Conselho Superior para aprovação 
da proposta e posteriormente para Controladoria-Regional da União, em São 
Paulo, para manifestação. 
- Elaboração de Programas de Auditoria. 
- Elaboração de Papéis de Trabalho. 
- Assessoramento ao reitor e aos demais setores, quando foi solicitado à 
Instituição. 
- Acompanhamento das equipes de auditoria da CGU/SP que se apresentaram na 
Instituição, para realização de exames de auditoria sobre os atos e fatos de gestão 
do exercício de 2013, atuação da Unidade de Auditoria Interna no exercício de 
2014 e avaliação do PAINT/2015. 
- Elaboração de comunicados e solicitações de auditoria para execução dos 
trabalhos de auditoria da Instituição. 
- Elaboração de Relatórios de Auditoria e de Acompanhamentos referentes à 
execução dos trabalhos de auditoria. 
- Elaboração das respostas das solicitações de auditoria da CGU/SP e dos planos 
de providências permanente. 
- Acompanhamento e Monitoramento do Sistema Trilhas de Auditoria de Pessoal 
da Controladoria-Geral da União se as informações foram providenciadas.   
b) As auditorias planejadas que não foram realizadas: 
- Gestão Financeira – Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo: Não houve 
tempo hábil para realizar esta ação, devido à conclusão dos trabalhos que estão 
em andamento. Houve trabalhos de auditoria recentes na Gestão de Suprimento 
de Fundos/Cartão Corporativo, elaborado pela Unidade de Auditoria Interna, 
referente à ação prevista no PAINT/2013, cujo relatório de auditoria está em fase 
de divulgação aos auditados.   
Gestão Operacional – Gestão de Extensão: Não houve tempo hábil para realizar 
essa ação, devido à conclusão dos trabalhos que estão em andamento.                  
Houve trabalhos de auditoria recentes realizados pela CGU/SP na Gestão de 
Extensão do final do exercício de 2013 e na Auditoria de Avaliação de Gestão do 
exercício de 2013, no Instituto Federal de São Paulo, em abril de 2014, referente à 
avaliação de atuação dos docentes do ensino básico, técnico e tecnológico nas 
áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
II – IMPLANTAÇÃO DA DETERMINAÇÃO OU RECOMENDAÇÃO EFETUADA PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO E 
PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA. 
a) – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Em 2014, recebemos diversas diligências do TCU, em forma de Acórdão, que foram todas 
atendidas pelo IFSP, exceto o Acórdão n.º 2.315/2012. A seguir, o detalhamento das 
diligências recebidas: 
Acórdão n.º 51/2014 – TCU – Plenário 
Assunto: Representação formulada pela Sociedade Empresária Ramos Sales 
Construtora e Comércio Ltda. acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 
49/2013. 

- Acompanhamento e saneamento de pendências dos Relatórios de Auditoria da 
Unidade de Auditoria Interna. 

- Elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT para o 
exercício de 2015, com encaminhamento ao Conselho Superior para aprovação 

da proposta e posteriormente para Controladoria-Regional da União, em São 
Paulo, para manifestação. 

- Elaboração de Programas de Auditoria. 
- Elaboração de Papéis de Trabalho. 

- Assessoramento ao reitor e aos demais setores, quando foi solicitado à 
Instituição. 

- Acompanhamento das equipes de auditoria da CGU/SP que se apresentaram na 
Instituição, para realização de exames de auditoria sobre os atos e fatos de gestão 

do exercício de 2013, atuação da Unidade de Auditoria Interna no exercício de 
2014 e avaliação do PAINT/2015. 

- Elaboração de comunicados e solicitações de auditoria para execução dos 
trabalhos de auditoria da Instituição. 

- Elaboração de Relatórios de Auditoria e de Acompanhamentos referentes à 
execução dos trabalhos de auditoria. 

- Elaboração das respostas das solicitações de auditoria da CGU/SP e dos planos 
de providências permanente. 

- Acompanhamento e Monitoramento do Sistema Trilhas de Auditoria de Pessoal 
da Controladoria-Geral da União se as informações foram providenciadas. 

b) As auditorias planejadas que não foram realizadas: 

- Gestão Financeira — Suprimento de Fundos/Cartão Corporativo: Não houve 
tempo hábil para realizar esta ação, devido à conclusão dos trabalhos que estão 
em andamento. Houve trabalhos de auditoria recentes na Gestão de Suprimento 

de Fundos/Cartão Corporativo, elaborado pela Unidade de Auditoria Interna, 
referente à ação prevista no PAINT/2013, cujo relatório de auditoria está em fase 

de divulgação aos auditados. 
Gestão Operacional — Gestão de Extensão: Não houve tempo hábil para realizar 

essa ação, devido à conclusão dos trabalhos que estão em andamento. 
Houve trabalhos de auditoria recentes realizados pela CGU/SP na Gestão de 

Extensão do final do exercício de 2013 e na Auditoria de Avaliação de Gestão do 
exercício de 2013, no Instituto Federal de São Paulo, em abril de 2014, referente à 

avaliação de atuação dos docentes do ensino básico, técnico e tecnológico nas 
áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

IH - IMPLANTAÇÃO DA DETERMINAÇÃO OU RECOMENDAÇÃO EFETUADA PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO E 

PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA. 

a) - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Em 2014, recebemos diversas diligências do TCU, em forma de Acórdão, que foram todas 
atendidas pelo IFSP, exceto o Acórdão n.º 2.315/2012. A seguir, o detalhamento das 

diligências recebidas: 
Acórdão n.º 51/2014 — TCU — Plenário 

Assunto: Representação formulada pela Sociedade Empresária Ramos Sales 

Construtora e Comércio Ltda. acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 

49/2013. 
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9. Determinações: 
9.1. Conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente 
procedente. 
9.2. Fixar, o prazo de 15 dias para que o Instituto Federal de São Paulo adote as 
providências cabíveis com vistas à anulação da Concorrência 49/2013; 
9.3. Determinar ao IFSP que: 
9.3.1.nos futuros certames licitatórios relativos à execução de obras de edificações: 
9.3.1.1 caso seja adotado o regime da Lei 8.666/1993, faça constar do projeto básico 
todos os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 
caracterizar o objeto da licitação, especificamente o projeto de fundação, o projeto 
estrutural, o projeto de cobertura, o projeto de instalações hidrossanitárias, o projeto de 
drenagem, o projeto de instalações elétricas e o projeto de instalações de prevenção e 
combate a incêndio, com fulcro no art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993; 
9.3.1.2 mantenha os prazos de execução da obra previstos no edital coerentes com os 
demais prazos indicados em seus anexos, especialmente com o cronograma de obras, 
nos termos do art. 40 da Lei 8.666/1993; e 
9.3.1.3 motive expressamente a opção de promover pesquisa de mercado para a 
obtenção de preços unitários da planilha orçamentária, fazendo incluir, no processo 
licitatório, as cotações realizadas e as justificativas da impossibilidade de adoção dos 
sistemas de referência estabelecidos nos arts. 3º, 4º e 5º do Decreto 7.983/2013, nos 
termos do art. 6º do aludido decreto e do art. 2º da Lei 9.784/1999 (princípio da 
motivação); 
9.3.2 na licitação eventualmente instaurada em substituição à Concorrência 49/2013, 
adote as medidas especificadas no subitem 9.3.1 supra e encaminhe ao Tribunal, no 
prazo de 5 (cinco) dias após a publicação do edital, a documentação comprobatória do 
atendimento das referidas determinações, sem prejuízo da realização de monitoramento 
pela própria Secex/SP, consoante o art. 250, inciso II, do Regimento Interno, parte final. 
Providência Adotada: Foi suspensa a licitação – Concorrência n.º 49/2013, publicada 
no DOU em 11/12/2013, Seção 3. 
 
Acórdão n.º 1490/2014 – TCU – Plenário 
Assunto: Representação formulada pela Sociedade Empresária Ramos Sales 
Construtora e Comércio Ltda. em conhecer da representação, em mandar fazer as 
determinações e orientações, de acordo, em essência, com os pareceres anteriores. 
1.6. Determinações: 
1.6.1. Dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
(IFSP) que foram identificadas as seguintes falhas na Concorrência 29/2013: 
1.6.1.1. ausência de discriminação dos serviços referentes ao Bloco de Salas de Aula e 
dos serviços relativos à Quadra Poliesportiva na planilha orçamentária da Concorrência 
29/2013, o que afronta o art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993; 
1.6.1.2. discrepância entre as informações contidas nas plantas do projeto básico e os 
itens previstos na planilha orçamentária, materializada pelos seguintes fatos, em violação 
ao art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993: 
1.6.1.2.1. ausência na planilha orçamentária dos itens "captor" e "cabo de cobre nu de 35 
mm2 sobre a telha de fibrocimento", previstos nos detalhes 19 e 20 da planta do Projeto 
Elétrico do Anexo I; 
1.6.1.2.2. diferença entre a resistência dos materiais indicada na planilha orçamentária, 
itens 04.02.01, 04.02.02 e 04.02.03, de 300kgf/m2, e a resistência indicada na planta do 
projeto estrutural, folha 03/09, de 200 kgf/m2; 
1.6.1.2.3. inconsistência entre o item "4.4 Lajes para estrutura" do memorial descritivo, 
que prevê que o serviço prestado será de "Laje Pré-Moldada", e os itens 04.02.01, 

9. Determinações: 

9.1. Conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente 

procedente. 
9.2. Fixar, o prazo de 15 dias para que o Instituto Federal de São Paulo adote as 
providências cabíveis com vistas à anulação da Concorrência 49/2013; 
9.3. Determinar ao IFSP que: 

9.3.1.nos futuros certames licitatórios relativos à execução de obras de edificações: 
9.3.1.1 caso seja adotado o regime da Lei 8.666/1993, faça constar do projeto básico 
todos os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 

caracterizar o objeto da licitação, especificamente o projeto de fundação, o projeto 

estrutural, o projeto de cobertura, o projeto de instalações hidrossanitárias, o projeto de 
drenagem, o projeto de instalações elétricas e o projeto de instalações de prevenção e 

combate a incêndio, com fulcro no art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993; 

9.3.1.2 mantenha os prazos de execução da obra previstos no edital coerentes com os 

demais prazos indicados em seus anexos, especialmente com o cronograma de obras, 
nos termos do art. 40 da Lei 8.666/1993; e 

9.3.1.3 motive expressamente a opção de promover pesquisa de mercado para a 

obtenção de preços unitários da planilha orçamentária, fazendo incluir, no processo 
licitatório, as cotações realizadas e as justificativas da impossibilidade de adoção dos 

sistemas de referência estabelecidos nos arts. 3º, 4º e 5º do Decreto 7.983/2013, nos 

termos do art. 6º do aludido decreto e do art. 2º da Lei 9.784/1999 (princípio da 

motivação); 
9.3.2 na licitação eventualmente instaurada em substituição à Concorrência 49/2013, 
adote as medidas especificadas no subitem 9.3.1 supra e encaminhe ao Tribunal, no 

prazo de 5 (cinco) dias após a publicação do edital, a documentação comprobatória do 
atendimento das referidas determinações, sem prejuízo da realização de monitoramento 

pela própria Secex/SP, consoante o art. 250, inciso Il, do Regimento Interno, parte final. 
Providência Adotada: Foi suspensa a licitação — Concorrência n.º 49/2013, publicada 

no DOU em 11/12/2013, Seção 3. 

Acórdão n.º 1490/2014 — TCU — Plenário 

Assunto: Representação formulada pela Sociedade Empresária Ramos Sales 

Construtora e Comércio Ltda. em conhecer da representação, em mandar fazer as 
determinações e orientações, de acordo, em essência, com os pareceres anteriores. 
1.6. Determinações: 

1.6.1. Dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
(IFSP) que foram identificadas as seguintes falhas na Concorrência 29/2013: 

1.6.1.1. ausência de discriminação dos serviços referentes ao Bloco de Salas de Aula e 
dos serviços relativos à Quadra Poliesportiva na planilha orçamentária da Concorrência 
29/2013, o que afronta o art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1998; 

1.6.1.2. discrepância entre as informações contidas nas plantas do projeto básico e os 

itens previstos na planilha orçamentária, materializada pelos seguintes fatos, em violação 
ao art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993: 

1.6.1.2.1. ausência na planilha orçamentária dos itens "captor" e "cabo de cobre nu de 35 

mm2 sobre a telha de fibrocimento", previstos nos detalhes 19 e 20 da planta do Projeto 
Elétrico do Anexo |; 

1.6.1.2.2. diferença entre a resistência dos materiais indicada na planilha orçamentária, 

itens 04.02.01, 04.02.02 e 04.02.03, de 300kgf/m2, e a resistência indicada na planta do 

projeto estrutural, folha 03/09, de 200 kgf/m2; 
1.6.1.2.3. inconsistência entre o item "4.4 Lajes para estrutura" do memorial descritivo, 

que prevê que o serviço prestado será de "Laje Pré-Moldada", e os itens 04.02.01, 
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04.02.02 e 04.02.03 da planilha orçamentária, que indicam que o serviço "Laje Pré-
Fabricada Protendida", de custo muito superior; 
1.6.1.3. discrepância entre a área da Quadra Poliesportiva indicada nas plantas do anexo 
do projeto básico, 1.094,26 m2, e a especificada no edital, 1.782 m², o que afronta o art. 
6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993; 
1.6.1.4. ausência de memória de cálculo e detalhamento dos serviços relativos à 
ancoragem da estrutura metálica, o que viola o disposto no art. 6º, inciso IX, da Lei 
8.666/1993; 
1.6.1.5. indicação incorreta, no item "4. Superestrutura" do Memorial Descritivo, de 
construção de blocos 2, 3 e 5, sem que haja previsão desses blocos no objeto da 
licitação, a qual se destinava apenas à construção de Bloco de Salas de Aula e Quadra 
Poliesportiva, o que afronta o disposto no art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993; 
1.6.1.6. inclusão indevida, no objeto da contratação, de "elaboração de possíveis 
atualizações de projetos básicos e de projetos complementares", o que infringe o art. 6º, 
inciso IX, da Lei 8.666/1993; e 

1.6.1.7. utilização indevida de projetos referentes a obras diferentes e em outras 
localidades, o que constitui burla ao art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993, considerando as 
seguintes constatações nas "plantas do Projeto Básico", que integram o Anexo I do edital: 
plantas relativas a obras em Brasília (Instituto Federal de Brasília - Campus Riacho 
Fundo); plantas referentes a obras em Registro/SP (Instituto Federal de São Paulo - 
Registro/SP); além das inconsistências relatadas nos itens anteriores. 
Providências Adotadas: Foi revogada a licitação – Concorrência n.º 29/2013, 
publicada no DOU em 02/04/2014, Seção 3. 
 
Acórdão n.º 1491/2014 – TCU – Plenário 
Assunto: Representação formulada pela Sociedade Empresária Ramos Sales 
Construtora e Comércio Ltda. em conhecer da representação, e determinar o 
arquivamento. 
1.6. Determinações: 
1.6.1. Dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - 
IFSP das seguintes irregularidades identificadas na Concorrência 48/2013: 
1.6.1.1. ausência, no projeto básico, do projeto de fundação e estrutural, nada obstante o 
memorial descritivo tenha a eles feito menção, o que prejudica a formulação da proposta 
pelos licitantes, a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração e viola o 
inciso IX do art. 6º da Lei 8.666/1993; 
1.6.1.2. ausência, no projeto básico, do projeto da estrutura da cobertura da edificação, o 
que prejudica a formulação da proposta pelos licitantes, a obtenção da proposta mais 
vantajosa para a administração e viola o inciso IX do art. 6º da Lei 8.666/1993; 
1.6.1.3. divulgação tardia do laudo de sondagem e do projeto de combate a incêndio, sem 
reabertura do prazo para apresentação das propostas, em infringência aos arts. 6º, inciso 
IX, e 7º, § 2º, inciso I, da Lei 8.666/1993; 
1.6.1.4. ausência de menção, na planilha orçamentária de referência, aos reservatórios de 
água, em especial o reservatório técnico, em afronta ao disposto no art. 6º, inciso IX, 
alínea f, e art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/1993; 
1.6.1.5. ausência de detalhamento dos quantitativos, unidades de medida e preços 
unitários dos serviços previstos no item 4.1.8 da planilha orçamentária da Concorrência 
48/2013, no valor de R$ 1.231.038,00, o que afronta o art. 7º, § 2º, inciso II, e o art. 40, § 
2º, inciso II, da Lei 8.666/1993, bem assim ao Enunciado de Súmula de Jurisprudência 
TCU 258; 

04.02.02 e 04.02.03 da planilha orçamentária, que indicam que o serviço "Laje Pré- 

Fabricada Protendida", de custo muito superior; 

1.6.1.3. discrepância entre a área da Quadra Poliesportiva indicada nas plantas do anexo 
do projeto básico, 1.094,26 m2, e a especificada no edital, 1.782 m?, o que afronta o art. 

6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993; 

1.6.1.4. ausência de memória de cálculo e detalhamento dos serviços relativos à 
ancoragem da estrutura metálica, o que viola o disposto no art. 6º, inciso IX, da Lei 

8.666/19983; 

1.6.1.5. indicação incorreta, no item "4. Superestrutura" do Memorial Descritivo, de 

construção de blocos 2, 3 e 5, sem que haja previsão desses blocos no objeto da 
licitação, a qual se destinava apenas à construção de Bloco de Salas de Aula e Quadra 
Poliesportiva, o que afronta o disposto no art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1998; 

1.6.1.6. inclusão indevida, no objeto da contratação, de "elaboração de possíveis 
atualizações de projetos básicos e de projetos complementares", o que infringe o art. 6º, 
inciso IX, da Lei 8.666/1993; e 

1.6.1.7. utilização indevida de projetos referentes a obras diferentes e em outras 
localidades, o que constitui burla ao art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993, considerando as 

seguintes constatações nas "plantas do Projeto Básico", que integram o Anexo | do edital: 

plantas relativas a obras em Brasília (Instituto Federal de Brasília - Campus Riacho 

Fundo); plantas referentes a obras em Registro/SP (Instituto Federal de São Paulo - 
Registro/SP); além das inconsistências relatadas nos itens anteriores. 

Providências Adotadas: Foi revogada a licitação — Concorrência n.º 29/2013, 
publicada no DOU em 02/04/2014, Seção 3. 

Acórdão n.º 1491/2014 — TCU — Plenário 

Assunto: Representação formulada pela Sociedade Empresária Ramos Sales 

Construtora e Comércio Ltda. em conhecer da representação, e determinar o 
arquivamento. 
1.6. Determinações: 

1.6.1. Dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - 
IFSP das seguintes irregularidades identificadas na Concorrência 48/2013: 

1.6.1.1. ausência, no projeto básico, do projeto de fundação e estrutural, nada obstante o 
memorial descritivo tenha a eles feito menção, o que prejudica a formulação da proposta 

pelos licitantes, a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração e viola o 

inciso IX do art. 6º da Lei 8.666/1993; 
1.6.1.2. ausência, no projeto básico, do projeto da estrutura da cobertura da edificação, o 

que prejudica a formulação da proposta pelos licitantes, a obtenção da proposta mais 

vantajosa para a administração e viola o inciso IX do art. 6º da Lei 8.666/1993; 
1.6.1.3. divulgação tardia do laudo de sondagem e do projeto de combate a incêndio, sem 

reabertura do prazo para apresentação das propostas, em infringência aos arts. 6º, inciso 

IX, e 7º,8 2º, inciso |, da Lei 8.666/1993; 
1.6.1.4. ausência de menção, na planilha orçamentária de referência, aos reservatórios de 
água, em especial o reservatório técnico, em afronta ao disposto no art. 6º, inciso IX, 

alínea f, e art. 7º, 8 2º, inciso Il, da Lei 8.666/1993; 

1.6.1.5. ausência de detalhamento dos quantitativos, unidades de medida e preços 
unitários dos serviços previstos no item 4.1.8 da planilha orçamentária da Concorrência 
48/2013, no valor de R$ 1.231.038,00, o que afronta o art. 7º, 8 2º, inciso Il, e o art. 40, 8 

2º, inciso Il, da Lei 8.666/1993, bem assim ao Enunciado de Súmula de Jurisprudência 

TCU 258;
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1.6.2. determinar a juntada deste processo às contas da entidade relativas ao exercício de 
2013, para exame em conjunto e confronto e realização de audiência dos responsáveis 
pelas irregularidades ora apontadas. 
Providências Adotadas: Foi suspensa a licitação – Concorrência n.º 48/2013, publicada 
no DOU em 07/05/2014, Seção 3. 
 
Acórdão n.º 1.505/2014 – TCU – Primeira Câmara 
Representação formulada pela Sociedade Empresária Ramos Sales Construtora e 
Comércio Ltda. em conhecer da representação, considerá-la procedente, dar ciência ao 
Instituto Federal de São Paulo acerca da impropriedade constatada e determinar o 
arquivamento. 
1.6. Dar ciência ao Instituto Federal de São Paulo acerca da apresentação de projeto 
básico incompleto na licitação para contratação de execução de obra de engenharia, 
identificada nos anexos do edital da Concorrência 12/2013, o que afronta o disposto no 
Inciso IX do Artigo 6.º da Lei n.º 8.666/1993. 
Não houve determinação. 
 
Acórdão n.º 2.697/2014 – TCU – Plenário  
Assunto: Representação: Em conhecer a representação, em indeferir o requerimento de 
medida cautelar inaudita altera para formulado pela representante, tendo em vista a 
inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida, e em 
considerar improcedente esta representação, dando-se ciência desta deliberação ao 
Instituto Federal de São Paulo e a empresa representante, de acordo com os pareceres 
emitidos nos presentes autos. 
Não houve determinação 
 
Acórdão n.º 3.396/2013 – TCU – 2.ª Câmara – Processo TC 032.263/2012-0  
Assunto: Prestação de Contas – Exercício 2011 
- Em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Arnaldo Augusto Ciquielo Borges, 
dando-lhe quitação; e nos artigos 1.º, Inciso I; 16, Inciso I; 17 e 23, Inciso I, da Lei n.º 
8.443/1992, c/c os artigos 143, Inciso I, Alínea “a”, 207 e 214, Inciso I, do Regimento 
Interno/TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados no item 
1.1, dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
Determinações: 
1.6.1. Fixar o prazo de 90 (noventa) dias para que o Instituto Federal de Educação, 
Ciência, e Tecnologia de São Paulo – IFSP conclua, se ainda não o fez, a sindicância 
relativa ao processo 23059.001193/2009-92, que trata de acumulação indevida de 
servidores detectada pela CGU nas contas de 2006, objeto de determinação contida no 
item 3.5 do Acórdão n.º 1.465/2008-TCU- 1.ª Câmara; 
1.7. Dar ciência ao IFSP sobre as seguintes impropriedades verificadas na prestação de 
contas de 2011: 
1.7.1. Ausência de atualização do valor e de inclusão de todos os imóveis no Sistema de 
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet), bem como a expiração 
da validade da avaliação dos imóveis, em ofensa ao princípio contábil da oportunidade 
(tempestividade e integridade do registro do patrimônio e suas mutações) contrariando a 
Portaria Interministerial STN/SPU – 322, DE 23/08/2001, bem como o estabelecido nos 
artigos 94, 95 e 96 da Lei n.º 4.320/1964; 
1.7.2. Ausência de ações para regularizar o inventário da Instituição, consistente na 
identificação detalhada de todos os bens patrimoniais, compatibilização dos registros 
contábeis dos bens móveis e imóveis, atualização dos termos de responsabilidade de 
bens móveis, apuração de responsabilidade e quantificação de danos decorrentes de 

1.6.2. determinar a juntada deste processo às contas da entidade relativas ao exercício de 

2013, para exame em conjunto e confronto e realização de audiência dos responsáveis 

pelas irregularidades ora apontadas. 
Providências Adotadas: Foi suspensa a licitação — Concorrência n.º 48/2013, publicada 

no DOU em 07/05/2014, Seção 3. 

Acórdão n.º 1.505/2014 — TCU — Primeira Câmara 

Representação formulada pela Sociedade Empresária Ramos Sales Construtora e 

Comércio Ltda. em conhecer da representação, considerá-la procedente, dar ciência ao 

Instituto Federal de São Paulo acerca da impropriedade constatada e determinar o 
arquivamento. 

1.6. Dar ciência ao Instituto Federal de São Paulo acerca da apresentação de projeto 

básico incompleto na licitação para contratação de execução de obra de engenharia, 
identificada nos anexos do edital da Concorrência 12/2013, o que afronta o disposto no 

Inciso IX do Artigo 6.º da Lei n.º 8.666/1993. 
Não houve determinação. 

Acórdão n.º 2.697/2014 — TCU — Plenário 
Assunto: Representação: Em conhecer a representação, em indeferir o requerimento de 

medida cautelar inaudita altera para formulado pela representante, tendo em vista a 
inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida, e em 

considerar improcedente esta representação, dando-se ciência desta deliberação ao 

Instituto Federal de São Paulo e a empresa representante, de acordo com os pareceres 
emitidos nos presentes autos. 

Não houve determinação 

Acórdão n.º 3.396/2013 — TCU — 2.º Câmara — Processo TC 032.263/2012-0 

Assunto: Prestação de Contas — Exercício 2011 
- Em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Arnaldo Augusto Ciquielo Borges, 

dando-lhe quitação; e nos artigos 1.º, Inciso |; 16, Inciso |; 17 e 23, Inciso |, da Lei n.º 
8.443/1992, c/c os artigos 143, Inciso |, Alínea “a”, 207 e 214, Inciso |, do Regimento 

Interno/TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados no item 

1.1, dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
Determinações: 

1.6.1. Fixar o prazo de 90 (noventa) dias para que o Instituto Federal de Educação, 

Ciência, e Tecnologia de São Paulo — IFSP conclua, se ainda não o fez, a sindicância 

relativa ao processo 23059.001193/2009-92, que trata de acumulação indevida de 
servidores detectada pela CGU nas contas de 2006, objeto de determinação contida no 
item 3.5 do Acórdão n.º 1.465/2008-TCU- 1.2 Câmara; 

1.7. Dar ciência ao IFSP sobre as seguintes impropriedades verificadas na prestação de 
contas de 2011: 

1.7.1. Ausência de atualização do valor e de inclusão de todos os imóveis no Sistema de 
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet), bem como a expiração 
da validade da avaliação dos imóveis, em ofensa ao princípio contábil da oportunidade 

(tempestividade e integridade do registro do patrimônio e suas mutações) contrariando a 

Portaria Interministerial STN/SPU — 322, DE 23/08/2001, bem como o estabelecido nos 

artigos 94, 95 e 96 da Lei n.º 4.320/1964; 
1.7.2. Ausência de ações para regularizar o inventário da Instituição, consistente na 
identificação detalhada de todos os bens patrimoniais, compatibilização dos registros 

contábeis dos bens móveis e imóveis, atualização dos termos de responsabilidade de 
bens móveis, apuração de responsabilidade e quantificação de danos decorrentes de 
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eventuais desaparecimentos de bens ou danificação, infringindo o artigo 87 do Decreto-lei 
200/1967, e o Inciso II do artigo 75, c/c o artigo 94, 96 e 106, Inciso II, da Lei n.º 
4.320/1964; 
1.7.3. Alertar ao IFSP de que o descumprimento de determinação deste Tribunal dá 
ensejo à aplicação de multa, nos termos do disposto no artigo 268, Inciso VII, do 
Regimento Interno deste Tribunal; 
1.7.4. Determinar à Controladoria Geral da União/SP que informe, no próximo Relatório 
de Gestão do IFSP, sobre o cumprimento do item 3.5 do Acórdão 1.465/2008-TCU – 1.ª 
Câmara por aquela entidade, ratificado no item 1.6.1 precedente. 
Providências Adotadas:  
- Determinações dos itens 1.7.1 e 1.7.2: iremos realizar em fevereiro de 2014 auditoria de 
acompanhamento para verificar se as pendências foram sanadas. 
 
b) – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
                 As solicitações, as recomendações e o Plano de Providências, oriundas da 
Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, foram acompanhados pela 
Unidade de Auditoria Interna, em conjunto com os demais setores envolvidos, bem como 
a elaboração de expedientes firmados pelo Reitor, prestando esclarecimentos e /ou 
encaminhando informações e documentos. 
 
Em 27 de novembro de 2013, recebemos o Ofício n.º 35.490/2013/CGU-SP/CGU-PR da 
Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 21 de novembro de 2013, 
encaminhando as Notas Técnicas 2.406/2013 – referente à primeira análise do Plano de 
Providências do IFSP sobre o Relatório de Auditoria n.º 201211933, 2.408/2013 – 
referente à Terceira análise referente ao Plano de Providências Permanente do IFSP 
sobre o Relatório de Auditoria n.º 201203365 e 2.410/2013 – referente à Sétima Avaliação 
do Plano de Providências Permanente sobre o Relatório de Auditoria n.º 201001210, 
contendo as seguintes recomendações: 
Nota Técnica n.º 2.406/2013/CGU-SP/CGU-PR 
Relatório de Auditoria n.º 201211933 
Constatação 003 
1.1.1.2 – Deficiência na realização de pesquisa de mercado do objeto contratado, 
mediante a adesão à Ata do Pregão Eletrônico n.º 23/2010, pelo IFSP. 
Recomendação 001: Que o IFSP efetive seus controles internos administrativos relativos 
ao planejamento de suas aquisições, procedendo com ampla pesquisa de mercado, que 
deve ser feito em órgãos oficiais, como o COMPRASnet, conforme preceitua o artigo 15, 
inciso V, § 1.º da Lei n.º 8.666/93, a fim de justificar o valor estimado da contratação e, 
respaldando, assim, a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública 
Providência Implantada: Informamos que foi elaborada nova versão do Manual para 
Contratação Direta – Adesão/Carona – Sistema de Registro de Preços, incluindo a 
recomendação de que a escolha da ata, a qual pretende-se fazer a adesão, deverá ser 
realizada perante ampla pesquisa das atas vigentes nos órgãos oficiais, como o 
COMPRASnet, em atendimento ao artigo 15, Inciso V, § 1.º, da Lei n.º 8.666/1993. O 
referido manual está disponível na página eletrônica do IFSP, em 
documentos/Administração/Manuais/Manual – Contratação Direta – Adesão/Carona-SRP 
– VO2.  
Análise do Controle Interno: Considerarmos que a medida implementada é suficiente 
uma vez que está normatizado o procedimento proposto pela recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida 
STATUS: Implantada 
 

eventuais desaparecimentos de bens ou danificação, infringindo o artigo 87 do Decreto-lei 

200/1967, e o Inciso Il do artigo 75, c/c o artigo 94, 96 e 106, Inciso Il, da Lei n.º 

4.320/1964; 
1.7.3. Alertar ao IFSP de que o descumprimento de determinação deste Tribunal dá 

ensejo à aplicação de multa, nos termos do disposto no artigo 268, Inciso VlIl, do 

Regimento Interno deste Tribunal; 
1.7.4. Determinar à Controladoria Geral da União/SP que informe, no próximo Relatório 

de Gestão do IFSP, sobre o cumprimento do item 3.5 do Acórdão 1.465/2008-TCU — 1.2 
Câmara por aquela entidade, ratificado no item 1.6.1 precedente. 

Providências Adotadas: 

- Determinações dos itens 1.7.1 e 1.7.2: iremos realizar em fevereiro de 2014 auditoria de 

acompanhamento para verificar se as pendências foram sanadas. 

b) - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

As solicitações, as recomendações e o Plano de Providências, oriundas da 

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, foram acompanhados pela 
Unidade de Auditoria Interna, em conjunto com os demais setores envolvidos, bem como 

a elaboração de expedientes firmados pelo Reitor, prestando esclarecimentos e /ou 

encaminhando informações e documentos. 

Em 27 de novembro de 2013, recebemos o Ofício n.º 35.490/2013/CGU-SP/CGU-PR da 

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 21 de novembro de 2013, 
encaminhando as Notas Técnicas 2.406/2013 — referente à primeira análise do Plano de 

Providências do IFSP sobre o Relatório de Auditoria n.º 201211933, 2.408/2013 — 

referente à Terceira análise referente ao Plano de Providências Permanente do IFSP 
sobre o Relatório de Auditoria n.º 201203365 e 2.410/2013 — referente à Sétima Avaliação 
do Plano de Providências Permanente sobre o Relatório de Auditoria n.º 201001210, 

contendo as seguintes recomendações: 
Nota Técnica n.º 2.406/2013/CGU-SP/CGU-PR 
Relatório de Auditoria n.º 201211933 

Constatação 003 

1.1.1.2 — Deficiência na realização de pesquisa de mercado do objeto contratado, 
mediante a adesão à Ata do Pregão Eletrônico n.º 23/2010, pelo IFSP. 

Recomendação 001: Que o IFSP efetive seus controles internos administrativos relativos 

ao planejamento de suas aquisições, procedendo com ampla pesquisa de mercado, que 

deve ser feito em órgãos oficiais, como o COMPRAS net, conforme preceitua o artigo 15, 

inciso V, S 1.º da Lei n.º 8.666/93, a fim de justificar o valor estimado da contratação e, 
respaldando, assim, a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública 
Providência Implantada: Informamos que foi elaborada nova versão do Manual para 

Contratação Direta — Adesão/Carona — Sistema de Registro de Preços, incluindo a 
recomendação de que a escolha da ata, a qual pretende-se fazer a adesão, deverá ser 

realizada perante ampla pesquisa das atas vigentes nos órgãos oficiais, como o 

COMPRASnet, em atendimento ao artigo 15, Inciso V, S$ 1.º, da Lei n.º 8.666/19983. O 
referido manual está disponível na página eletrônica do IFSP, em 

documentos/Administração/Manuais/Manual — Contratação Direta — Adesão/Carona-SRP 
— VOZ. 
Análise do Controle Interno: Considerarmos que a medida implementada é suficiente 

uma vez que está normatizado o procedimento proposto pela recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida 
STATUS: Implantada 
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Nota Técnica n.º 2408/2013 
Relatório de Auditoria 201203365 
Constatação n.º 001 
Item 2.1.1.1 – Falta de ato formal para instituição da Política de Segurança da 
Informação da Unidade. 
Recomendação 001: Revisar o documento “Política de Segurança da Informação” a fim 
de sanar as deficiências apontadas. 
Providência Implantada: Informamos que foi revisado o documento “Política de 
Segurança da Informação do IFSP”, constando os aspectos da Norma da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas: NBR ISSO /IEC 27002:2005, Seção 5, conforme segue: 
- O aspecto “a” foi inserido como tópico 5 – Metas globais; 
- O aspecto “b” foi inserido como tópico 4 – Comprometimento da direção. 
- O aspecto “c” foi inserido como tópico 10.3 – Diretoria de Infraestrutura e Redes; 
- O aspecto “d” foi inserido como tópico 11.2 – Programa de Gestão de Continuidade de 
Negócio. 
O documento será encaminhado ao Conselho Superior para aprovação, após a análise 
dessa conceituada Controladoria. 
Análise do Controle Interno: O documento “Política de Segurança de Informação” 
encontra-se instituído, de acordo com a Resolução 813/13, e pode ser encontrado na 
página do IFSP na internet. Sobre a versão revisada, a Instituição informa não ter sido 
ainda aprovada. Em sendo assim, aguardaremos que a mesma seja aprovada pelo 
Conselho Superior pra considerarmos a recomendação atendida. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação plena 
da recomendação. 
 
Nota Técnica n.º 2410/2013 
Relatório de Auditoria 201001210 
Constatação n.º 001 
Item 2.1.1.1 – Trabalhos de apuração ainda em andamento. 
Recomendação 001: Que a Unidade envide esforços para dar rápido desfecho aos 
trabalhos de apuração, informando a CGU quando da conclusão dos trabalhos. 
Providência Implantada: Informamos que após a ciência da decisão pelos envolvidos, 
referente aos pedidos de reconsideração, nenhum recurso foi interposto à instância 
superior ao do Conselho Superior. 
Em função da prescrição da aplicação da penalidade determinada, e considerando o 
artigo 170, da Lei n.º 8112/1990, foi encaminhada à Diretoria de Gestão de Pessoas a 
solicitação do registro da penalidade que seria cabível, nos assentamentos individuais dos 
servidores envolvidos. O processo encontra-se encerrado e arquivado na Coordenadoria 
de Registros Escolares, em arquivo físico e digital. Anexo III. - O aspecto “a” foi inserido 
como tópico 5 – Metas globais; 
Análise do Controle Interno: A recomendação inicial data de 22/06/2011, e em função 
de o tempo decorrido para a apuração (prevista pelo próprio IFSP para se encerrar em 
07/08/2011) ter sido longo, não foi possível aplicar penalidade pertinente por ter havido 
prescrição, tendo sido realizado o registro do fato nos assentamentos individuais do 
servidor. Registramos que o IFSP falhou em proceder ao rápido desfecho dos trabalhos 
de apuração, levando à prescrição da penalidade a ser aplicada. Entretanto, deve ser 
ressaltado que o segundo atendimento constante do Parecer ASJUR/CGU/PR nº 
167/2006, em face do disposto no art. 37, parágrafo 5º, da Constituição Federal, a 
Administração pode efetuar, na esfera administrativa, a cobrança dos valores pagos aos 
servidores que descumpriam normas referentes ao regime de dedicação exclusiva, sem 
se sujeitar a prazo prescricional. Sendo assim, o IFSP deve se posicionar sobre as faltas 

Nota Técnica n.º 2408/2013 
Relatório de Auditoria 201203365 

Constatação n.º 001 

Item 2.1.1.1 — Falta de ato formal para instituição da Política de Segurança da 
Informação da Unidade. 

Recomendação 001: Revisar o documento “Política de Segurança da Informação” a fim 

de sanar as deficiências apontadas. 

Providência Implantada: Informamos que foi revisado o documento “Política de 

Segurança da Informação do IFSP”, constando os aspectos da Norma da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas: NBR ISSO /[EC 27002:2005, Seção 5, conforme segue: 

- O aspecto “a” foi inserido como tópico 5 — Metas globais; 
- O aspecto “b” foi inserido como tópico 4 — Comprometimento da direção. 

- O aspecto “c” foi inserido como tópico 10.3 — Diretoria de Infraestrutura e Redes; 

- O aspecto “d” foi inserido como tópico 11.2 — Programa de Gestão de Continuidade de 

Negócio. 
O documento será encaminhado ao Conselho Superior para aprovação, após a análise 

dessa conceituada Controladoria. 
Análise do Controle Interno: O documento “Política de Segurança de Informação” 
encontra-se instituído, de acordo com a Resolução 813/13, e pode ser encontrado na 

página do IFSP na internet. Sobre a versão revisada, a Instituição informa não ter sido 

ainda aprovada. Em sendo assim, aguardaremos que a mesma seja aprovada pelo 

Conselho Superior pra considerarmos a recomendação atendida. 

Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação plena 

da recomendação. 

Nota Técnica n.º 2410/2013 
Relatório de Auditoria 201001210 

Constatação n.º 001 

Item 2.1.1.1 — Trabalhos de apuração ainda em andamento. 
Recomendação 001: Que a Unidade envide esforços para dar rápido desfecho aos 

trabalhos de apuração, informando a CGU quando da conclusão dos trabalhos. 
Providência Implantada: Informamos que após a ciência da decisão pelos envolvidos, 

referente aos pedidos de reconsideração, nenhum recurso foi interposto à instância 

superior ao do Conselho Superior. 
Em função da prescrição da aplicação da penalidade determinada, e considerando o 

artigo 170, da Lei n.º 8112/1990, foi encaminhada à Diretoria de Gestão de Pessoas a 

solicitação do registro da penalidade que seria cabível, nos assentamentos individuais dos 

servidores envolvidos. O processo encontra-se encerrado e arquivado na Coordenadoria 
de Registros Escolares, em arquivo físico e digital. Anexo III. - O aspecto “a” foi inserido 

como tópico 5 — Metas globais; 
Análise do Controle Interno: A recomendação inicial data de 22/06/2011, e em função 
de o tempo decorrido para a apuração (prevista pelo próprio IFSP para se encerrar em 

07/08/2011) ter sido longo, não foi possível aplicar penalidade pertinente por ter havido 

prescrição, tendo sido realizado o registro do fato nos assentamentos individuais do 

servidor. Registramos que o IFSP falhou em proceder ao rápido desfecho dos trabalhos 
de apuração, levando à prescrição da penalidade a ser aplicada. Entretanto, deve ser 

ressaltado que o segundo atendimento constante do Parecer ASJUR/CGU/PR nº 

167/2006, em face do disposto no art. 37, parágrafo 5º, da Constituição Federal, a 
Administração pode efetuar, na esfera administrativa, a cobrança dos valores pagos aos 

servidores que descumpriam normas referentes ao regime de dedicação exclusiva, sem 

se sujeitar a prazo prescricional. Sendo assim, o IFSP deve se posicionar sobre as faltas 
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incorridas pelos servidores. Se houver descumprimento de regime de dedicação 
exclusiva, o Instituto deve efetuar cobrança dos valores pertinentes pagos a maior. 
Continuaremos acompanhando a recomendação até que sejam recuperados os valores, 
se for o caso.  
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação plena 
da recomendação.  
 
Em 05 de fevereiro de 2014, recebemos o Ofício n.º 2.653/2014/CGU-SP/CGU-PR da 
Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 31 de janeiro de 2014, 
encaminhando as Notas Técnicas 234 e 235/2014, referente à Nona revisão do Plano de 
Providências do IFSP sobre o Relatório de Auditoria n.º 244001, contendo as seguintes 
recomendações: 
Nota Técnica n.º 234/2014/CGU-SP/CGU-PR 
Relatório de Auditoria n.º 254435 
Constatação 005 
2.1.1.1. Fragilidade nos controles internos dos Almoxarifados da Reitoria e do 
Campus São Paulo. 
Recomendação 001: Que a Unidade proceda à verificação do saneamento das falhas 
constatadas pelas Comissões de Inventário dos Bens Móveis e Imóveis do Campus São 
Paulo e da Reitoria, realizando inspeção in loco dos controles patrimoniais das duas 
instâncias. 
Providências Implantadas: A Coordenadoria de Patrimônio da Reitoria está 
envidando esforços no sentido de efetuar a regularização das pendências 
apontadas no Relatório de Auditoria 001/2012 da Unidade de Auditoria Interna. 
Quanto ao patrimônio do Campus São Paulo, a nova Diretoria de Administração 
início suas atividades em junho de 2013 e está procurando atender, de forma 
intensiva, a todas as pendências relacionadas no Relatório de Auditoria 003/2012 
da Unidade de Auditoria Interna. A UADIN fará o acompanhamento das 
providências adotadas pela Reitoria e pelo Campus São Paulo para verificar se 
foram sanadas as pendências. 
Análise do Controle Interno: Aguardamos a regularização das pendências, com 
apresentação de evidências, para considerarmos a recomendação implementada.  
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação 
plena da recomendação. 
Prazo para Atendimento da Recomendação: 27/04/2014 
 
Recomendação 002: Que a Unidade providencie a implantação imediata do Módulo 
Almoxarifado do Sistema SIGA-ADM, integrando esses setores com os de 
compras e contabilidade, descontinuando a utilização de sistema de controle 
interno informatizado local baseado em planilhas eletrônicas. 
Providências Implantadas: O processo de implantação do Módulo-Almoxarifado no 
SIGA está em funcionamento na Reitoria e em todos os campi, gerando relatórios 
de almoxarifado, exceto nos campi Avaré, Registro, Hortolândia e São José dos 
Campos, que não estão estruturados. 
Análise do Controle Interno: Aguardamos a estruturação do Módulo-Almoxarifado 
no Sistema SIGA em todos os campi pra considerarmos a recomendação 
atendida.  
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação 
plena da recomendação. 

incorridas pelos servidores. Se houver descumprimento de regime de dedicação 

exclusiva, O Instituto deve efetuar cobrança dos valores pertinentes pagos a maior. 

Continuaremos acompanhando a recomendação até que sejam recuperados os valores, 
se for o caso. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação plena 

da recomendação. 

Em 05 de fevereiro de 2014, recebemos o Ofício n.º 2.653/2014/CGU-SP/CGU-PR da 

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 31 de janeiro de 2014, 
encaminhando as Notas Técnicas 234 e 235/2014, referente à Nona revisão do Plano de 

Providências do IFSP sobre o Relatório de Auditoria n.º 244001, contendo as seguintes 

recomendações: 
Nota Técnica n.º 234/2014/CGU-SP/CGU-PR 
Relatório de Auditoria n.º 254435 

Constatação 005 
2.1.1.1. Fragilidade nos controles internos dos Almoxarifados da Reitoria e do 

Campus São Paulo. 

Recomendação 001: Que a Unidade proceda à verificação do saneamento das falhas 

constatadas pelas Comissões de Inventário dos Bens Móveis e Imóveis do Campus São 

Paulo e da Reitoria, realizando inspeção in loco dos controles patrimoniais das duas 
instâncias. 

Providências Implantadas: A Coordenadoria de Patrimônio da Reitoria está 

envidando esforços no sentido de efetuar a regularização das pendências 
apontadas no Relatório de Auditoria 001/2012 da Unidade de Auditoria Interna. 
Quanto ao patrimônio do Campus São Paulo, a nova Diretoria de Administração 

início suas atividades em junho de 2013 e está procurando atender, de forma 

intensiva, a todas as pendências relacionadas no Relatório de Auditoria 003/2012 
da Unidade de Auditoria Intema. A UADIN fará o acompanhamento das 
providências adotadas pela Reitoria e pelo Campus São Paulo para verificar se 

foram sanadas as pendências. 
Análise do Controle Interno: Aguardamos a regularização das pendências, com 

apresentação de evidências, para considerarmos a recomendação implementada. 

Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação 

plena da recomendação. 
Prazo para Atendimento da Recomendação: 27/04/2014 

Recomendação 002: Que a Unidade providencie a implantação imediata do Módulo 
Almoxarifado do Sistema SIGA-ADM, integrando esses setores com os de 

compras e contabilidade, descontinuando a utilização de sistema de controle 
interno informatizado local baseado em planilhas eletrônicas. 

Providências Implantadas: O processo de implantação do Módulo-Almoxarifado no 
SIGA está em funcionamento na Reitoria e em todos os campi, gerando relatórios 
de almoxarifado, exceto nos campi Avaré, Registro, Hortolândia e São José dos 

Campos, que não estão estruturados. 

Análise do Controle Interno: Aguardamos a estruturação do Módulo-Almoxarifado 
no Sistema SIGA em todos os campi pra considerarmos a recomendação 

atendida. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação 

plena da recomendação. 
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Prazo para Atendimento da Recomendação: 27/04/2014. 
 
Constatação 006 
2.1.1.2 – Incompatibilidade de carga horária do professor/coordenador de matrícula 
SIAPE 1373136 e não comprovação da compatibilidade de horários do professor de 
matrícula SIAPE 2787555. 
Recomendação 002: Que o IFSP cumpra, diligentemente, o requisito do devido 
cumprimento da carga horária prestada pelo professor de matrícula SIAPE 1373136, de 
modo que não haja prejuízo de produtividade deste no IFSP, decorrente do não 
cumprimento da jornada de trabalho, bem como não seja caracterizada a ilicitude de 
acumulação de cargos públicos. 
Providências Implantadas: Considerando os servidores de matrícula SIAPE n.º 1373136 
e n.º 0278755, foi constituída a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, 
designada pela Portaria n.º 1403, de 10 de abril de 2013, para dar continuidade aos 
trabalhos com o objetivo de apurar eventual incompatibilidade, referente ao Processo 
23059.001403/2013-48, cujo prazo para conclusão dos trabalhos foi prorrogado por 60 
dias, por meio da Portaria n.º 2.799, de 07 de junho de 2013. A Comissão encerrou seus 
trabalhos em 18/06/2013 e encaminhou o relatório para a Reitoria em 24/07/2013. O 
relatório foi encaminhado à Procuradoria Federal do IFSP para emissão de parecer em 
29/07/2013; após análise, verificou-se a necessidade de se complementarem as 
informações para manifestação, conforme COTA n.º 1107/2013/PF-IFSP/PRF/AGU. O 
processo foi encaminhado para a Procuradoria Federal/IFSP com as informações 
complementares e emissão de parecer. 
Análise do Controle Interno: Aguardamos o resultado do processo disciplinar para 
verificar atendimento da recomendação.  
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação 
plena da recomendação. 
Prazo para Atendimento da Recomendação: 27/04/2014. 
 
Recomendação 003: À Auditoria Interna do IFSP que apure os fatos relatados em 
relação ao professor de matrícula SIAPE 278555, tendo em vista a impossibilidade de 
confirmação de seu vínculo junto à Prefeitura de Cubatão no decorrer destes trabalhos. 
Providências Implantadas: Considerando os servidores de matrícula SIAPE n.º 1373136 
e n.º 0278755, foi constituída a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, 
designada pela Portaria n.º 1403, de 10 de abril de 2013, para dar continuidade aos 
trabalhos com o objetivo de apurar eventual incompatibilidade referente ao Processo 
23059.001403/2013-48, cujo prazo para conclusão dos trabalhos foi prorrogado por 60 
dias, por meio da Portaria n.º 2.799, de 07 de junho de 2013. A Comissão encerrou seus 
trabalhos em 18/06/2013, e encaminhou o relatório para a Reitoria em 24/07/2013. O 
relatório foi encaminhado à Procuradoria Federal do IFSP para emissão de parecer em 
29/07/2013; após análise, verificou-se a necessidade de se complementarem as 
informações para manifestação, conforme COTA n.º 1107/2013/PF-IFSP/PRF/AGU. O 
processo foi encaminhado para a Procuradoria Federal/IFSP com as informações 
complementares e emissão de parecer. 
Análise do Controle Interno: Aguardamos o resultado do processo disciplinar para 
verificar atendimento da recomendação.  
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação 
plena da recomendação. 
Prazo para Atendimento da Recomendação: 27/04/2014. 
 

Prazo para Atendimento da Recomendação: 27/04/2014. 

Constatação 006 

2.1.1.2 — Incompatibilidade de carga horária do professor/coordenador de matrícula 
SIAPE 1373136 e não comprovação da compatibilidade de horários do professor de 

matrícula SIAPE 2787555. 
Recomendação 002: Que o IFSP cumpra, diligentemente, o requisito do devido 

cumprimento da carga horária prestada pelo professor de matrícula SIAPE 1373136, de 
modo que não haja prejuízo de produtividade deste no IFSP, decorrente do não 

cumprimento da jornada de trabalho, bem como não seja caracterizada a ilicitude de 

acumulação de cargos públicos. 
Providências Implantadas: Considerando os servidores de matrícula SIAPE n.º 1373136 

e n.º 0278755, foi constituída a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, 

designada pela Portaria n.º 1403, de 10 de abril de 2013, para dar continuidade aos 

trabalhos com o objetivo de apurar eventual incompatibilidade, referente ao Processo 
23059.001403/2013-48, cujo prazo para conclusão dos trabalhos foi prorrogado por 60 

dias, por meio da Portaria n.º 2.799, de 07 de junho de 2013. A Comissão encerrou seus 

trabalhos em 18/06/2013 e encaminhou o relatório para a Reitoria em 24/07/2013. O 
relatório foi encaminhado à Procuradoria Federal do IFSP para emissão de parecer em 

29/07/2013; após análise, verificou-se a necessidade de se complementarem as 

informações para manifestação, conforme COTA n.º 1107/2013/PF-IFSP/PRF/AGU. O 
processo foi encaminhado para a Procuradoria FederallFSP com as informações 
complementares e emissão de parecer. 

Análise do Controle Interno: Aguardamos o resultado do processo disciplinar para 

verificar atendimento da recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação 

plena da recomendação. 
Prazo para Atendimento da Recomendação: 27/04/2014. 

Recomendação 003: À Auditoria Interna do IFSP que apure os fatos relatados em 

relação ao professor de matrícula SIAPE 278555, tendo em vista a impossibilidade de 

confirmação de seu vínculo junto à Prefeitura de Cubatão no decorrer destes trabalhos. 
Providências Implantadas: Considerando os servidores de matrícula SIAPE n.º 1373136 

e n.º 0278755, foi constituída a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, 

designada pela Portaria n.º 1403, de 10 de abril de 2013, para dar continuidade aos 
trabalhos com o objetivo de apurar eventual incompatibilidade referente ao Processo 

23059.001403/2013-48, cujo prazo para conclusão dos trabalhos foi prorrogado por 60 

dias, por meio da Portaria n.º 2.799, de 07 de junho de 2013. A Comissão encerrou seus 
trabalhos em 18/06/2013, e encaminhou o relatório para a Reitoria em 24/07/2013. O 

relatório foi encaminhado à Procuradoria Federal do IFSP para emissão de parecer em 

29/07/2013; após análise, verificou-se a necessidade de se complementarem as 

informações para manifestação, conforme COTA n.º 1107/2013/PF-IFSP/PRF/AGU. O 
processo foi encaminhado para a Procuradoria FederallFSP com as informações 

complementares e emissão de parecer. 

Análise do Controle Interno: Aguardamos o resultado do processo disciplinar para 

verificar atendimento da recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação 

plena da recomendação. 
Prazo para Atendimento da Recomendação: 27/04/2014. 
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Nota Técnica n.º 235/2014/CGU-SP/CGU-PR 
Relatório de Auditoria n.º 244001 
Constatação 026 
2.1.1.1. Irregularidade cometidas pelo servidor matrícula SIAPE N.º 0278603. 
Recomendação 001: Sejam apuradas as faltas cometidas pelo servidor e de quem 
deveria fiscalizá-lo, conforme informado na análise das justificativas, abordando pelo 
menos os seguintes pontos: 
- Realização de jornada em horário reduzido em período não amparado por laudo médico, 
que assim determinasse (meses de fevereiro e outubro de 2009). 
- Realização de jornada acima das 06 horas diárias, determinada por Laudo Médico, sem 
autorização. Negligência habitual no registro de ponto. 
- Omissão na apresentação de comprovantes de passagens imposta aos servidores do 
IFSP, após ciência da cassação de liminar que havia deferido a possibilidade de sua não 
apresentação. 
- Ter, supostamente, efetuado declaração falsa no requerimento de auxílio-transporte, 
uma vez que a própria Decisão do TRF3.ª Região menciona ter o servidor reconhecido 
pernoitando na cidade de Cubatão alguns dias, omitindo tal informação e se beneficiando 
do pagamento do auxílio-transporte, em valores diários de cerca de R$70,36 líquidos, 
sem a utilização do serviço de transporte. 
Providências Implantadas: Vários processos foram abertos, sucessivamente, para 
apurar as irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria n.º 244001, conforme 
segue: 
Processo 23059.004477/2010-74, em 23 de novembro de 2010, pela Portaria 2.570; 
Processo 23059.000667/2011-01, em 15 de fevereiro de 2011, pela Portaria 388; 
Processo 23059.001874/2011-01, em 16 de maio de 2011, pela Portaria 1.538; 
Processo 23059.004705/2012-78, em 03 de setembro de 2012, pela Portaria 2.660; 
Processo 23307.000115/2013-88, em 07 de junho de 2013, pela Portaria 1.404. 
Os resultados dos processos foram: 
- A servidora Eliana Maria Cerqueira de Oliveira sofreu penalidade de Advertência pelo 
descumprimento do inciso I do artigo 116 c.c. o artigo 129 da Lei n.º 8112/1990; 
- A servidora Rosemary Pereira sofreu penalidade de Advertência pelo descumprimento 
do inciso I do artigo 116 c.c. o artigo 129 da Lei n.º 8112/1990; 
- Restituição ao erário de valores pagos indevidamente a título de auxílio-transporte, num 
total de R$38.137,26, pelo servidor Elias José de Souza; 
- O Processo 23059.000115/2013-88 foi concluído e julgado, conforme decisão. Anexo I. 
A sugestão da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar de aplicar a pena de 
advertência ao servidor Elias José de Souza, por infração do Inciso X do artigo 116 c.c. 
artigo 129 da Lei n.º 8112/1990, foi acolhida. Entretanto, uma vez que prescrita é extinta a 
punibilidade e por esse motivo não foi aplicada a pena. Esse fato foi registrado nos 
assentamentos do servidor com fundamento no artigo 170 da Lei n.º 8112/1990. 
Análise do Controle Interno: Consideramos que a medida implementada é suficiente 
uma vez que está normatizado o procedimento proposto pela recomendação: 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 
 
Constatação 021 
2.1.1.2 – Atendimento parcial de determinações do Tribunal de Contas da União 
expedidas no ano de 2008. 

Nota Técnica n.º 235/2014/CGU-SP/CGU-PR 

Relatório de Auditoria n.º 244001 

Constatação 026 
2.1.1.1. Irregularidade cometidas pelo servidor matrícula SIAPE N.º 0278603. 

Recomendação 001: Sejam apuradas as faltas cometidas pelo servidor e de quem 

deveria fiscalizá-lo, conforme informado na análise das justificativas, abordando pelo 

menos os seguintes pontos: 

- Realização de jornada em horário reduzido em período não amparado por laudo médico, 

que assim determinasse (meses de fevereiro e outubro de 2009). 
- Realização de jornada acima das 06 horas diárias, determinada por Laudo Médico, sem 

autorização. Negligência habitual no registro de ponto. 

- Omissão na apresentação de comprovantes de passagens imposta aos servidores do 
IFSP, após ciência da cassação de liminar que havia deferido a possibilidade de sua não 

apresentação. 
- Ter, supostamente, efetuado declaração falsa no requerimento de auxílio-transporte, 
uma vez que a própria Decisão do TRF3.º Região menciona ter o servidor reconhecido 

pernoitando na cidade de Cubatão alguns dias, omitindo tal informação e se beneficiando 

do pagamento do auxílio-transporte, em valores diários de cerca de R$70,36 líquidos, 

sem a utilização do serviço de transporte. 
Providências Implantadas: Vários processos foram abertos, sucessivamente, para 

apurar as irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria n.º 244001, conforme 

segue: 
Processo 23059.004477/2010-74, em 23 de novembro de 2010, pela Portaria 2.570; 

Processo 23059.000667/2011-01, em 15 de fevereiro de 2011, pela Portaria 388; 

Processo 23059.001874/2011-01, em 16 de maio de 2011, pela Portaria 1.538; 
Processo 23059.004705/2012-78, em 03 de setembro de 2012, pela Portaria 2.660; 

Processo 23307.000115/2013-88, em 07 de junho de 2013, pela Portaria 1.404. 

Os resultados dos processos foram: 

- À servidora Eliana Maria Cerqueira de Oliveira sofreu penalidade de Advertência pelo 
descumprimento do inciso | do artigo 116 c.c. o artigo 129 da Lei n.º 8112/1990; 

- À servidora Rosemary Pereira sofreu penalidade de Advertência pelo descumprimento 

do inciso | do artigo 116 c.c. o artigo 129 da Lei n.º 8112/1990; 
- Restituição ao erário de valores pagos indevidamente a título de auxílio-transporte, num 

total de R$38.137,26, pelo servidor Elias José de Souza; 

- O Processo 23059.000115/2013-88 foi concluído e julgado, conforme decisão. Anexo 1. 

A sugestão da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar de aplicar a pena de 
advertência ao servidor Elias José de Souza, por infração do Inciso X do artigo 116 c.c. 

artigo 129 da Lei n.º 8112/1990, foi acolhida. Entretanto, uma vez que prescrita é extinta a 

punibilidade e por esse motivo não foi aplicada a pena. Esse fato foi registrado nos 
assentamentos do servidor com fundamento no artigo 170 da Lei n.º 8112/1990. 

Análise do Controle Interno: Consideramos que a medida implementada é suficiente 

uma vez que está normatizado o procedimento proposto pela recomendação: 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 

Constatação 021 

2.1.1.2 — Atendimento parcial de determinações do Tribunal de Contas da União 
expedidas no ano de 2008. 
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Recomendação 001 – Que o IFSP solicite maior celeridade na conclusão das 
sindicâncias, se for o caso, disponibilizando maior tempo para os servidores designados 
para sua realização. 
Providências Implantadas: O processo n.º 23059.003651/2010-61, referente à Portaria 
3.485, de 19 de julho de 2013, foi concluído e julgado, conforme decisão. Anexo II.  
O processo 23305.001149/2013-18, referente à Portaria 3.486, de 19 de julho de 2013, foi 
concluído e julgado, conforme decisão.  
 
Em 21 de fevereiro de 2014, recebemos o Ofício n.º 2.652/2014/CGU-SP/CGU-PR da 
Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 31 de janeiro de 2014, 
encaminhando os Relatórios de Auditorias n.ºs 2013.15428, 2013.15815 e 2013.15855 
e Modelos de Plano de Providências, contendo as seguintes recomendações: 
Relatório de Auditoria n.º 201315428 
Constatação:  
1.1.1.1 – Determinações contidas no Acórdão 3.472/2012 – Plenário – TCU 
parcialmente atendidas. 
Recomendação 001 - À Unidade que em seus próximos certames zele para que não 
haja discrepância entre o objeto a ser licitado e o que deva ser executado. 
Providências Adotadas: Sobre o cumprimento das determinações contidas nos itens 
9.3.1 à 9.3.4, do Acórdão 3472/2012 – TCU – Plenário, a Gerência de Compras e 
Contratos informou que todos os setores envolvidos na elaboração de projetos básicos, 
elaboração e publicação de editais, além do acompanhamento do processo licitatório, 
foram comunicados sobre as determinações do TCU, a fim de zelar para que nos 
próximos certames, a serem realizados pelo IFSP, não ocorram discrepâncias entre o 
objeto a ser licitado e o que deva ser executado, além das demais orientações advindas 
do Acórdão. Tomaram ciências os servidores Jorge Cândido – Coordenador de Licitações 
(Em exercício), Ovande José de Almeida Orsi – Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, Ricky Seo – Coordenador de Contratos e Edmur Frigeri Tonon – Diretor de 
Administração. O Comunicado de Auditoria 002/2014 foi emitido pela Unidade de 
Auditoria Interna e encaminhado via e-mail aos servidores citados.  
 
Relatório de Auditoria n.º 201315815 
1.1.1 Atuação da Auditoria Interna 
Constatação: 
1.1.1.1 – Não realização das ações previstas no PAINT 2013. 
Recomendação 001: Que a UADIN se empenhe no cumprimento das ações 
programadas no PAINT 2013, sobretudo para as ações já em andamento, reprogramando 
para o exercício seguinte aquelas eventualmente não realizadas. 
Providências Implantadas: As ações que estão em andamento são: Gestão de 
Recursos Humanos – Serviços de Seleção e Treinamento, Gestão Patrimonial – Bens 
Imóveis e Gestão Financeira – Suprimentos de Fundos/Cartão Corporativo. Os trabalhos 
foram concluídos e estão em fase de elaboração os relatórios de auditoria. As ações 
Gestão de Suprimento de Bens e Serviços – Processos Licitatórios e Dispensa de 
Licitação foram reprogramados para o exercício de 2014, conforme o Plano Anual de 
Atividades da Auditoria Interna do IFSP. 
 
Relatório de Auditoria n.º 201315855 
1.1.1 Atuação da Auditoria Interna 
Versão Preliminar do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, 
referente ao exercício de 2014. 
Não houve constatação. 

Recomendação 001 —- Que o IFSP solicite maior celeridade na conclusão das 

sindicâncias, se for o caso, disponibilizando maior tempo para os servidores designados 
para sua realização. 
Providências Implantadas: O processo n.º 23059.003651/2010-61, referente à Portaria 

3.485, de 19 de julho de 2013, foi concluído e julgado, conforme decisão. Anexo II. 
O processo 23305.001149/2013-18, referente à Portaria 3.486, de 19 de julho de 2013, foi 

concluído e julgado, conforme decisão. 

Em 21 de fevereiro de 2014, recebemos o Ofício n.º 2.652/2014/CGU-SP/CGU-PR da 

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 31 de janeiro de 2014, 
encaminhando os Relatórios de Auditorias n.ºs 2013.15428, 2013.15815 e 2013.15855 

e Modelos de Plano de Providências, contendo as seguintes recomendações: 

Relatório de Auditoria n.º 201315428 
Constatação: 

1.1.1.1 — Determinações contidas no Acórdão 3.472/2012 -— Plenário — TCU 

parcialmente atendidas. 

Recomendação 001 - À Unidade que em seus próximos certames zele para que não 
haja discrepância entre o objeto a ser licitado e o que deva ser executado. 

Providências Adotadas: Sobre o cumprimento das determinações contidas nos itens 

9.3.1 à 9.3.4, do Acórdão 3472/2012 — TCU — Plenário, a Gerência de Compras e 

Contratos informou que todos os setores envolvidos na elaboração de projetos básicos, 
elaboração e publicação de editais, além do acompanhamento do processo licitatório, 

foram comunicados sobre as determinações do TCU, a fim de zelar para que nos 

próximos certames, a serem realizados pelo IFSP, não ocorram discrepâncias entre o 
objeto a ser licitado e o que deva ser executado, além das demais orientações advindas 

do Acórdão. Tomaram ciências os servidores Jorge Cândido — Coordenador de Licitações 
(Em exercício), Ovande José de Almeida Orsi — Presidente da Comissão Permanente de 

Licitações, Ricky Seo — Coordenador de Contratos e Edmur Frigeri Tonon — Diretor de 
Administração. O Comunicado de Auditoria 002/2014 foi emitido pela Unidade de 
Auditoria Interna e encaminhado via e-mail aos servidores citados. 

Relatório de Auditoria n.º 201315815 

1.1.1 Atuação da Auditoria Interna 
Constatação: 

1.1.1.1 — Não realização das ações previstas no PAINT 2013. 

Recomendação 001: Que a UADIN se empenhe no cumprimento das ações 

programadas no PAINT 2013, sobretudo para as ações já em andamento, reprogramando 

para o exercício seguinte aquelas eventualmente não realizadas. 
Providências Implantadas: As ações que estão em andamento são: Gestão de 

Recursos Humanos — Serviços de Seleção e Treinamento, Gestão Patrimonial — Bens 
Imóveis e Gestão Financeira — Suprimentos de Fundos/Cartão Corporativo. Os trabalhos 
foram concluídos e estão em fase de elaboração os relatórios de auditoria. As ações 
Gestão de Suprimento de Bens e Serviços — Processos Licitatórios e Dispensa de 

Licitação foram reprogramados para o exercício de 2014, conforme o Plano Anual de 

Atividades da Auditoria Interna do IFSP. 

Relatório de Auditoria n.º 201315855 

1.1.1 Atuação da Auditoria Interna 

Versão Preliminar do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna — PAINT, 
referente ao exercício de 2014. 

Não houve constatação. 
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Conclusão: Em face dos exames realizados, somos de opinião que a Unidade Gestora 
não precisa adotar medidas corretivas sobre a versão preliminar do documento, o qual se 
encontra formalmente adequado, conforme a legislação aplicável. 
 
Em 25 de fevereiro de 2014, recebemos o Ofício n.º 4.416/2014/CGU-SP/CGU-PR da 
Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 19 de fevereiro de 2014, 
encaminhando as Notas Técnicas 352/2014, referente a 2.ª Revisão do Plano de 
Providências do IFSP, relativo ao Relatório de Auditoria 201211933,  378/2014, referente 
à Oitava revisão do Plano de Providências permanente do IFSP, relativo ao Relatório n.º 
201001210 e 390/2014, referente à Nona revisão do Plano de Providências do IFSP sobre 
o Relatório de Auditoria n.º 244001, contendo as seguintes recomendações: 
Nota Técnica 352/2014/CGU-SP/CGUPR 
2.1.1.1. Deficiência na realização de pesquisa de mercado do objeto contratado 
mediante a adesão à Ata de Pregão Eletrônico n.º 23/2010 pelo IFSP. 
Constatação 003 
Recomendação 001 – Que o IFSP efetive seus controles internos administrativos 
relativos ao planejamento de suas aquisições procedendo com ampla pesquisa de 
mercado, que deve ser feito em órgãos oficiais, como o Comprasnet, conforme preceitua 
o artigo 15, Inciso V, § 1.º da Lei n.º 8666/1993, a fim de justificar o valor estimado da 
contratação e, respaldando, assim, a escolha da proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública. 
Providências Implantadas:  Informamos que foi elaborada nova versão do Manual para 
Contratação Direta – Adesão/Carona – Sistema de Registro de Preços, incluindo a 
recomendação de que a escolha da ata, a qual pretende-se fazer a adesão, deverá ser 
realizada perante ampla pesquisa das atas vigentes nos órgãos oficiais, como o 
COMPRAnet, em atendimento ao artigo o artigo 15, Inciso V, § 1.º da Lei n.º 8666/1993, o 
referido manual está disponível na página eletrônica do IFSP, em 
documentos/Administração/Manual-Contratação Direta-Adesão/Carona/SRP-V02. 
Análise do Controle Interno: Consideramos que a medida implementada é suficiente 
uma vez que está normatizado o procedimento proposto pela recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
Status: Implantada 
 
Nota Técnica 378/2014/CGU-SP/CGUPR 
2.1.1.1. Deficiência na realização de pesquisa de mercado do objeto contratado 
mediante a adesão à Ata de Pregão Eletrônico n.º 23/2010 pelo IFSP. 
Constatação n.º 001 
Item 2.1.1.1 – Trabalhos de apuração ainda em andamento. 
Recomendação 001: Que a Unidade envide esforços para dar rápido desfecho aos 
trabalhos de apuração, informando a CGU quando da conclusão dos trabalhos. 
Providência Implantada: Informamos que após a ciência da decisão pelos envolvidos, 
referente aos pedidos de reconsideração, nenhum recurso foi interposto à instância 
superior do Conselho Superior. Em função da prescrição da aplicação da penalidade, e 
considerando o artigo 170 da Lei n.º 8112/90, foi encaminhada à Diretoria da Gestão de 
Pessoas a solicitação do registro da penalidade que seria cabível, nos assentamentos 
individuais dos servidores envolvidos. O processo encontra-se encerrado e arquivado, em 
arquivo físico e digital. 
Análise do Controle Interno: A recomendação inicial data de 22/06/2011, e em função 
de o tempo decorrido para a apuração (prevista pelo próprio IFSP para se encerrar em 
07/08/2011) ter sido longo, não foi possível aplicar penalidade pertinente por ter havido 
prescrição, tendo sido realizado o registro do fato nos assentamentos individuais do 

Conclusão: Em face dos exames realizados, somos de opinião que a Unidade Gestora 

não precisa adotar medidas corretivas sobre a versão preliminar do documento, o qual se 

encontra formalmente adequado, conforme a legislação aplicável. 

Em 25 de fevereiro de 2014, recebemos o Ofício n.º 4.416/2014/CGU-SP/CGU-PR da 

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 19 de fevereiro de 2014, 
encaminhando as Notas Técnicas 352/2014, referente a 2.º Revisão do Plano de 

Providências do IFSP, relativo ao Relatório de Auditoria 201211933, 378/2014, referente 

à Oitava revisão do Plano de Providências permanente do IFSP, relativo ao Relatório n.º 
201001210 e 390/2014, referente à Nona revisão do Plano de Providências do IFSP sobre 

o Relatório de Auditoria n.º 244001, contendo as seguintes recomendações: 
Nota Técnica 352/2014/CGU-SP/CGUPR 
2.1.1.1. Deficiência na realização de pesquisa de mercado do objeto contratado 

mediante a adesão à Ata de Pregão Eletrônico n.º 23/2010 pelo IFSP. 

Constatação 003 
Recomendação 001 —- Que o IFSP efetive seus controles internos administrativos 

relativos ao planejamento de suas aquisições procedendo com ampla pesquisa de 

mercado, que deve ser feito em órgãos oficiais, como o Comprasnet, conforme preceitua 

o artigo 15, Inciso V, 8 1.º da Lei n.º 8606/1993, a fim de justificar o valor estimado da 

contratação e, respaldando, assim, a escolha da proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública. 
Providências Implantadas: Informamos que foi elaborada nova versão do Manual para 

Contratação Direta — Adesão/Carona — Sistema de Registro de Preços, incluindo a 
recomendação de que a escolha da ata, a qual pretende-se fazer a adesão, deverá ser 

realizada perante ampla pesquisa das atas vigentes nos órgãos oficiais, como o 

COMPRAnet, em atendimento ao artigo o artigo 15, Inciso V, 8 1.º da Lei n.º 8666/1993, o 
referido manual está disponível na página eletrônica do IFSP, em 

documentos/Administração/Manual-Contratação Direta-Adesão/Carona/SRP-VO2. 
Análise do Controle Interno: Consideramos que a medida implementada é suficiente 

uma vez que está normatizado o procedimento proposto pela recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
Status: Implantada 

Nota Técnica 378/2014/CGU-SP/CGUPR 

2.1.1.1. Deficiência na realização de pesquisa de mercado do objeto contratado 
mediante a adesão à Ata de Pregão Eletrônico n.º 23/2010 pelo IFSP. 

Constatação n.º 001 

Item 2.1.1.1 — Trabalhos de apuração ainda em andamento. 

Recomendação 001: Que a Unidade envide esforços para dar rápido desfecho aos 

trabalhos de apuração, informando a CGU quando da conclusão dos trabalhos. 

Providência Implantada: Informamos que após a ciência da decisão pelos envolvidos, 

referente aos pedidos de reconsideração, nenhum recurso foi interposto à instância 

superior do Conselho Superior. Em função da prescrição da aplicação da penalidade, e 
considerando o artigo 170 da Lei n.º 8112/90, foi encaminhada à Diretoria da Gestão de 

Pessoas a solicitação do registro da penalidade que seria cabível, nos assentamentos 

individuais dos servidores envolvidos. O processo encontra-se encerrado e arquivado, em 
arquivo físico e digital. 

Análise do Controle Interno: A recomendação inicial data de 22/06/2011, e em função 
de o tempo decorrido para a apuração (prevista pelo próprio IFSP para se encerrar em 
07/08/2011) ter sido longo, não foi possível aplicar penalidade pertinente por ter havido 

prescrição, tendo sido realizado o registro do fato nos assentamentos individuais do 
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servidor. Registramos que o IFSP falhou em proceder ao rápido desfecho dos trabalhos 
de apuração, levando à prescrição da penalidade a ser aplicada. Entretanto, deve ser 
ressalvado que segundo entendimento constante do Parecer ASJUR/CGU/PR n.º 
167/2006, em face do disposto no artigo 37, Parágrafo 5.º, da Constituição Federal, a 
Administração pode efetuar, na esfera administrativa, a cobrança dos valores pagos aos 
servidores que descumpriram normas referentes ao regime de dedicação exclusiva, sem 
se sujeitar a prazo prescricional. Sendo assim, o IFSP deve se posicionar sobre as faltas 
incorridas pelos servidores. Se houver descumprimento de regime de dedicação 
exclusiva, o Instituto deve efetuar cobrança dos valores pertinentes pagos a maior. 
Continuaremos acompanhando a recomendação até que sejam recuperados os valores, 
se for o caso. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação plena 
da recomendação. 
Prazo para Atendimento da Recomendação: 14/05/2014. 
 
Nota Técnica 390/2014/CGU-SP/CGUPR 
Constatação 027 
2.1.1.1 – Falta de ato formal para instituição da Política de Segurança da Informação 
na Unidade. 
Recomendação 003: Revisar o documento “Política de Segurança da Informação” a fim 
de sanar as deficiências apontadas. 
Providência Implantada: Informamos que foi revisado o documento “Política de 
Segurança da Informação do IFSP” constando os aspectos da Norma da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas: NBR ISSO /IEC 27002:2005, Seção 5, conforme segue: 
- O aspecto “a” foi inserido como tópico 5 – Metas globais; 
- O aspecto “b” foi inserido como tópico 4 – Comprometimento da direção. 
- O aspecto “c” foi inserido como tópico 10.3 – Diretoria de Infraestrutura e Redes; 
- O aspecto “d” foi inserido como tópico 11.2 – Programa de Gestão de Continuidade de 
Negócio. 
O documento será encaminhado ao Conselho Superior para aprovação após a análise 
dessa conceituada Controladoria. 
Análise do Controle Interno: O documento “Política de Segurança de informação” 
encontra-se instituído, de acordo com a Resolução 813/13, e pode Tendo em vista que o 
prazo previsto pela Unidade para o atendimento da recomendação acima descrita é o dia 
11/11/2013, reiteramos a recomendação supracitada. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação plena 
da recomendação. 
 
Em 11 de março de 2014, recebemos o Ofício n.º 4.916/2014/CGU-SP/CGU-PR da 
Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 24 de fevereiro de 2014, 
encaminhando o Relatório de Auditoria n.º 2013.15221 e o Modelo de Plano de 
Providências Permanente, contendo as seguintes recomendações 
Relatório de Auditoria 2013.15221 
Item 1.1.1.1 – Descumprimento das normas relativas aos prazos definidos para o 
processo de Diárias e Passagens. 
Recomendação 001: O Gestor de Diárias e Passagens e a Unidade de Auditoria Interna 
– UADIN do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP 
deverão promover treinamento para todos os responsáveis pelo lançamento de Diárias e 
Passagens, baseado nas impropriedades e irregularidades constatadas neste relatório. 
Recomendação 002: Inserir no Plano de Auditoria Interna de 2014 – PAINT da Unidade 
de Auditoria Interna – UADIN a realização de uma auditoria, no segundo semestre de 

servidor. Registramos que o IFSP falhou em proceder ao rápido desfecho dos trabalhos 

de apuração, levando à prescrição da penalidade a ser aplicada. Entretanto, deve ser 

ressalvado que segundo entendimento constante do Parecer ASJUR/CGU/PR n.º 
167/2006, em face do disposto no artigo 37, Parágrafo 5.º, da Constituição Federal, a 

Administração pode efetuar, na esfera administrativa, a cobrança dos valores pagos aos 

servidores que descumpriram normas referentes ao regime de dedicação exclusiva, sem 
se sujeitar a prazo prescricional. Sendo assim, o IFSP deve se posicionar sobre as faltas 

incorridas pelos servidores. Se houver descumprimento de regime de dedicação 

exclusiva, O Instituto deve efetuar cobrança dos valores pertinentes pagos a maior. 

Continuaremos acompanhando a recomendação até que sejam recuperados os valores, 
se for o caso. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação plena 

da recomendação. 
Prazo para Atendimento da Recomendação: 14/05/2014. 

Nota Técnica 390/2014/CGU-SP/CGUPR 
Constatação 027 

2.1.1.1 — Falta de ato formal para instituição da Política de Segurança da Informação 
na Unidade. 

Recomendação 003: Revisar o documento “Política de Segurança da Informação” a fim 

de sanar as deficiências apontadas. 

Providência Implantada: Informamos que foi revisado o documento “Política de 

Segurança da Informação do IFSP” constando os aspectos da Norma da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas: NBR ISSO /[EC 27002:2005, Seção 5, conforme segue: 

- O aspecto “a” foi inserido como tópico 5 — Metas globais; 

- O aspecto “b” foi inserido como tópico 4 — Comprometimento da direção. 
- O aspecto “c” foi inserido como tópico 10.3 — Diretoria de Infraestrutura e Redes; 

- O aspecto “d” foi inserido como tópico 11.2 — Programa de Gestão de Continuidade de 

Negócio. 
O documento será encaminhado ao Conselho Superior para aprovação após a análise 

dessa conceituada Controladoria. 
Análise do Controle Interno: O documento “Política de Segurança de informação” 
encontra-se instituído, de acordo com a Resolução 813/13, e pode Tendo em vista que o 

prazo previsto pela Unidade para o atendimento da recomendação acima descrita é o dia 

11/11/2018, reiteramos a recomendação supracitada. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação plena 

da recomendação. 

Em 11 de março de 2014, recebemos o Ofício n.º 4.916/2014/CGU-SP/CGU-PR da 
Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 24 de fevereiro de 2014, 

encaminhando o Relatório de Auditoria n.º 2013.15221 e o Modelo de Plano de 

Providências Permanente, contendo as seguintes recomendações 
Relatório de Auditoria 2013.15221 

Item 1.1.1.1 — Descumprimento das normas relativas aos prazos definidos para o 
processo de Diárias e Passagens. 

Recomendação 001: O Gestor de Diárias e Passagens e a Unidade de Auditoria Interna 

— UADIN do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo — IFSP 
deverão promover treinamento para todos os responsáveis pelo lançamento de Diárias e 

Passagens, baseado nas impropriedades e irregularidades constatadas neste relatório. 

Recomendação 002: Inserir no Plano de Auditoria Interna de 2014 — PAINT da Unidade 

de Auditoria Interna — UADIN a realização de uma auditoria, no segundo semestre de 
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2014, baseada numa amostragem de, no mínimo, 10% das Diárias e Passagens, 
concedidas no primeiro semestre de 2014. O objetivo desta auditoria seria o de avaliar se 
os servidores responsáveis pelo lançamento de Diárias e Passagem absorveram 
adequadamente as normas e procedimentos que serão explicitados no curso de 
treinamento. 
Recomendação 003: Providenciar as Prestações de Contas de todas as diárias 
pendentes. 
Providências Implantadas: Ações foram realizadas pela Coordenadoria de Prestação de 
Contas do IFSP, com o intuito de finalizar as PCDPs pendentes de prestação de contas, 
do exercício de 2013, porém, constam algumas pendências que estão sendo 
acompanhadas pela Coordenadoria de Diárias e Passagens, por meio do Processo 
23305.01357/2014-90. Ainda, permanecendo pendentes, serão tomadas as medidas 
administrativas cabíveis. 
Item 1.1.1.2: Ausência da assinatura de Autorização da Chefia Imediata na 
Concessão de Diárias e Passagens. 
Recomendação 001: A “Proposta de Concessão de Diárias e Passagens” deverá ser 
assinada pelas chefias e as exceções deverão ser justificadas. 
Item 1.1.1.3: Solicitações em duplicidade de Diárias e Passagens para participar de 
um mesmo evento. 
Recomendação 001: Abster-se de solicitar Diárias e Passagens em duplicidade para 
participar de um mesmo evento. 
Item 1.1.1.4: O processo de Diárias e Passagens foi encerrado no Sistema SCDP 
sem o documento de prestação de contas. 
Recomendação 001: O processo PCDP não pode ser concluído sem a Prestação de 
Contas. 
Item 1.1.1.5: Comitiva de servidores apresentou mesmo motivo para solicitar Diárias 
e Passagens. 
Recomendação 001: Na medida do possível, recomendamos a realização de reuniões 
prévias entre os representantes das diversas áreas envolvidas com o fato para que se 
evite a informação de comitivas para resolver problemas, cuja definição pode ser tomada 
com antecedência e, portanto, tornando desnecessário o deslocamento simultâneo de 
muito servidores. 
Item 1.1.1.6: Ausência de bilhete de passagem no Relatório de Viagem anexado ao 
processo de prestação de contas. 
Recomendação 001: Os comprovantes das viagens precisam ser anexados na 
Prestação de Contas. 
Item 1.1.1.7: As datas informadas nos bilhetes das passagens estão incompatíveis 
com a data do evento definido no processo 001585/13. 
Recomendação 001: Os gestores precisam verificar se a data informada nos bilhetes de 
passagens coincide com a data registrada no sistema PCDP. 
Item 1.1.1.8: Recebimento indevido de Diárias e Passagens no deslocamento dentro 
da mesma região metropolitana. 
Recomendação 001: Providenciar junto ao servidor CPF***.930.168** a devolução ao 
Erário dos valores recebidos indevidamente de diárias. 
Item 1.1.1.9: Ausência de comprovantes do reembolso de despesas extras na 
prestação de contas. 
Recomendação 001: Providenciar junto à servidora CPF***.807.338** a devolução ao 
Erário dos valores referentes às Despesas Extras sem comprovação na Prestação de 
Contas. 
 

2014, baseada numa amostragem de, no mínimo, 10% das Diárias e Passagens, 

concedidas no primeiro semestre de 2014. O objetivo desta auditoria seria o de avaliar se 

os servidores responsáveis pelo lançamento de Diárias e Passagem absorveram 
adequadamente as normas e procedimentos que serão explicitados no curso de 

treinamento. 

Recomendação 003: Providenciar as Prestações de Contas de todas as diárias 

pendentes. 

Providências Implantadas: Ações foram realizadas pela Coordenadoria de Prestação de 

Contas do IFSP, com o intuito de finalizar as PCDPs pendentes de prestação de contas, 

do exercício de 2013, porém, constam algumas pendências que estão sendo 

acompanhadas pela Coordenadoria de Diárias e Passagens, por meio do Processo 
23305.01357/2014-90. Ainda, permanecendo pendentes, serão tomadas as medidas 

administrativas cabíveis. 
Item 1.1.1.2: Ausência da assinatura de Autorização da Chefia Imediata na 

Concessão de Diárias e Passagens. 

Recomendação 001: A “Proposta de Concessão de Diárias e Passagens” deverá ser 

assinada pelas chefias e as exceções deverão ser justificadas. 
Item 1.1.1.3: Solicitações em duplicidade de Diárias e Passagens para participar de 

um mesmo evento. 

Recomendação 001: Abster-se de solicitar Diárias e Passagens em duplicidade para 

participar de um mesmo evento. 
Item 1.1.1.4: O processo de Diárias e Passagens foi encerrado no Sistema SCDP 

sem o documento de prestação de contas. 

Recomendação 001: O processo PCDP não pode ser concluído sem a Prestação de 

Contas. 
Item 1.1.1.5: Comitiva de servidores apresentou mesmo motivo para solicitar Diárias 

e Passagens. 

Recomendação 001: Na medida do possível, recomendamos a realização de reuniões 
prévias entre os representantes das diversas áreas envolvidas com o fato para que se 
evite a informação de comitivas para resolver problemas, cuja definição pode ser tomada 

com antecedência e, portanto, tornando desnecessário o deslocamento simultâneo de 

muito servidores. 
Item 1.1.1.6: Ausência de bilhete de passagem no Relatório de Viagem anexado ao 

processo de prestação de contas. 
Recomendação 001: Os comprovantes das viagens precisam ser anexados na 

Prestação de Contas. 
Item 1.1.1.7: As datas informadas nos bilhetes das passagens estão incompatíveis 
com a data do evento definido no processo 001585/13. 

Recomendação 001: Os gestores precisam verificar se a data informada nos bilhetes de 

passagens coincide com a data registrada no sistema PCDP. 

Item 1.1.1.8: Recebimento indevido de Diárias e Passagens no deslocamento dentro 
da mesma região metropolitana. 

Recomendação 001: Providenciar junto ao servidor CPF***.930.168** a devolução ao 

Erário dos valores recebidos indevidamente de diárias. 
Item 1.1.1.9: Ausência de comprovantes do reembolso de despesas extras na 

prestação de contas. 

Recomendação 001: Providenciar junto à servidora CPF***.807.338** a devolução ao 
Erário dos valores referentes às Despesas Extras sem comprovação na Prestação de 
Contas. 
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Em 13 de maio de 2014, recebemos o Ofício n.º 11.674/2014/CGU-SP/CGU-PR da 
Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 08 de maio de 2014, 
encaminhando o Relatório de Auditoria n.º 20137694 e Modelo de Plano de Providências, 
contendo as seguintes recomendações: 
1.1.1.3. Falhas nos controles dos Projetos de Ensino, Pesquisa ou Extensão. 
Recomendação 001: Aprimorar os controles sobre os Projetos de Ensino, Pesquisa ou 
Extensão de forma a garantir o cumprimento de todas as parcelas integrantes da carga 
horária docente. 
1.1.1.8. Produção de pesquisas em quantidade inferior ao estabelecido no Termo de 
Acordo de Metas e Compromissos. 
Recomendação 001: Aprimorar os controles sobre os Projetos de Ensino, Pesquisa e 
Extensão de forma a garantir o cumprimento de todas as parcelas integrantes da carga 
horária docente. Fazer esse monitoramento por meio de sistema informatizado adequado 
a essa finalidade. 
 
Em 15 de julho de 2014, recebemos o Ofício n.º 17.570/2014/CGU-SP/CGU-PR da 
Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 15 de julho de 2014, 
encaminhando o Relatório Preliminar de Auditoria Anual de Contas (exercício de 2013) e 
agendamento da Reunião de Busca Conjunta de Soluções. 
Resposta: Em resposta ao Ofício n.º 17.570/2014/CGU-SP/CGU-PR, referente ao 
Relatório Preliminar de Auditoria Anual de Contas – Exercício 2013 do IFSP, informamos 
que estamos de acordo com as recomendações apresentadas no Relatório de Auditoria 
n.º 20147334. 
 
Em 03 de agosto de 2014, recebemos o Ofício n.º 19.201/2014/CGU-SP/CGU-PR da 
Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 01 de agosto de 2014, 
encaminhando o Relatório de Auditoria n.º 201407334 e Modelo de Plano de 
Providências, contendo as seguintes recomendações: 
1.1.1.3 – Resultado do Indicador “Alunos matriculados em relação à força de 
trabalho (AFT)” inferior à meta estabelecida no Termo “Acordo de Metas e 
Compromissos (TAM)” de 20 alunos regularmente matriculados por professor ativo 
da Instituição em 11 Campi do IFSP. 
Recomendação 001: Apresentar plano de aproveitamento da carga horária docente, por 
campus, para o exercício das atividades acadêmicas do Instituto, voltado a garantir maior 
aproveitamento e envolvimento do corpo docente a partir de 2015. 
1.1.1.5 Produção de atividades de pesquisa e extensão em quantidade inferior ao 
estabelecido no Termo de Acordo de Metas e Compromissso (TAM) em 4 Campi do 
IFSP. 
Recomendação 001: Desenvolver pelo menos um projeto de pesquisa e/ou atividade de 
extensão por Campus, em cumprimento aos objetivos básicos das instituições da Rede 
Federal de Educação Profissional e ao estabelecido no Termo "Acordo de Metas e 
Compromissos". 
1.1.1.6 Quantitativo de professores substitutos superiores ao limite de 20% do total 
de professores, estabelecido pela Lei n.º 8.745/93, artigo 2.º, §2.º, nos Campi 
Boituva, Cubatão, Matão e São Paulo. 
Recomendação 001: Observar o limite estabelecido pela Lei n.º 8.745/93, artigo 2º, §2º 
nos Campi do Instituto. 
1.1.3.1 Extrapolação da utilização do regime de flexibilização de jornada de 
trabalho, com 30 horas semanais, em setores nos quais poderia ser aplicado o 
regime de 40 horas semanais. 

Em 13 de maio de 2014, recebemos o Ofício n.º 11.674/2014/CGU-SP/CGU-PR da 

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 08 de maio de 2014, 

encaminhando o Relatório de Auditoria n.º 20137694 e Modelo de Plano de Providências, 
contendo as seguintes recomendações: 
1.1.1.3. Falhas nos controles dos Projetos de Ensino, Pesquisa ou Extensão. 

Recomendação 001: Aprimorar os controles sobre os Projetos de Ensino, Pesquisa ou 

Extensão de forma a garantir o cumprimento de todas as parcelas integrantes da carga 

horária docente. 
1.1.1.8. Produção de pesquisas em quantidade inferior ao estabelecido no Termo de 

Acordo de Metas e Compromissos. 

Recomendação 001: Aprimorar os controles sobre os Projetos de Ensino, Pesquisa e 

Extensão de forma a garantir o cumprimento de todas as parcelas integrantes da carga 

horária docente. Fazer esse monitoramento por meio de sistema informatizado adequado 
a essa finalidade. 

Em 15 de julho de 2014, recebemos o Ofício n.º 17.570/2014/CGU-SP/CGU-PR da 
Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 15 de julho de 2014, 

encaminhando o Relatório Preliminar de Auditoria Anual de Contas (exercício de 2013) e 

agendamento da Reunião de Busca Conjunta de Soluções. 
Resposta: Em resposta ao Ofício n.º 17.570/2014/CGU-SP/CGU-PR, referente ao 

Relatório Preliminar de Auditoria Anual de Contas — Exercício 2013 do IFSP, informamos 

que estamos de acordo com as recomendações apresentadas no Relatório de Auditoria 

n.º 20147334. 

Em 03 de agosto de 2014, recebemos o Ofício n.º 19.201/2014/CGU-SP/CGU-PR da 

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 01 de agosto de 2014, 
encaminhando o Relatório de Auditoria n.º 201407334 e Modelo de Plano de 

Providências, contendo as seguintes recomendações: 
1.1.1.3 — Resultado do Indicador “Alunos matriculados em relação à força de 

trabalho (AFT)” inferior à meta estabelecida no Termo “Acordo de Metas e 

Compromissos (TAM)” de 20 alunos regularmente matriculados por professor ativo 
da Instituição em 11 Campi do IFSP. 

Recomendação 001: Apresentar plano de aproveitamento da carga horária docente, por 

campus, para o exercício das atividades acadêmicas do Instituto, voltado a garantir maior 

aproveitamento e envolvimento do corpo docente a partir de 2015. 
1.1.1.5 Produção de atividades de pesquisa e extensão em quantidade inferior ao 

estabelecido no Termo de Acordo de Metas e Compromissso (TAM) em 4 Campi do 

IFSP. 

Recomendação 001: Desenvolver pelo menos um projeto de pesquisa e/ou atividade de 

extensão por Campus, em cumprimento aos objetivos básicos das instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional e ao estabelecido no Termo "Acordo de Metas e 

Compromissos”. 
1.1.1.6 Quantitativo de professores substitutos superiores ao limite de 20% do total 

de professores, estabelecido pela Lei n.º 8.745/93, artigo 2.º, 82.º, nos Campi 
Boituva, Cubatão, Matão e São Paulo. 

Recomendação 001: Observar o limite estabelecido pela Lei n.º 8.745/93, artigo 2º, 82º 

nos Campi do Instituto. 
1.1.3.1 Extrapolação da utilização do regime de flexibilização de jornada de 

trabalho, com 30 horas semanais, em setores nos quais poderia ser aplicado o 

regime de 40 horas semanais. 
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Recomendação 001: Recomenda-se ao Conselho Superior anular as Resoluções n.º 963 
e 968/2013; e - Caso o Reitor institua a flexibilização em ato próprio, que aplique o regime 
de flexibilização de jornada de trabalho, com 30 horas semanais, apenas nos setores 
onde seja necessário para o seu funcionamento. 
2.1.1.2 Falta de estrutura adequada do sistema de correição da Entidade. Faltam 
registros de processos do exercício. Registro de processos disciplinares 
instaurados somente a partir de 04/04/2008. 
Recomendação 001: Elaborar normativo interno que regulamente o sistema de correição 
da Entidade. 
Recomendação 002: Registrar, no sistema CGU-PAD, todos os processos administrativos 
disciplinares encerrados a partir de 01/01/2006 2006 e os seguintes, relativos ao exercício 
auditado: 23059.000115/2013-88, 23305.002423/2013-68, 23310.000128/2013-06 e 
23305.000133/2013-80. 
2.1.2.2 Cumprimento parcial do PAINT. Ações de alta prioridade não foram 
acompanhadas pela Audin. 
Recomendação 001: Dimensionar a estrutura da Unidade de Auditoria Interna de forma a 
expansão do IFSP seja satisfatoriamente acompanhada por auditoria. 
2.2.1.1 Determinação do Acórdão TCU n.º 3.472/2012 – Plenário parcialmente 
atendida. 
Recomendação 001: À Unidade que em seus próximos certames zele para que não haja 
discrepância entre o objeto a ser licitado e o que deva ser executado. 
4.1.1.2 Deficiências nos controles internos administrativos quanto ao ambiente de 
controle, à avaliação de risco, aos procedimentos de controle e à informação e 
comunicação. 
Recomendação 001: Que o IFSP apresente o Manual de Gestão do Patrimônio do IFSP 
quando esse estiver concluído, demonstrando haver sanado as deficiências encontradas. 
Item 4.1.1.3 Deficiências nas instalações prediais quanto a combate/prevenção de 
incêndios, estanqueidade à água e acessibilidade. 
Recomendação 001: Recomendamos que as deficiências verificadas sejam sanadas. 
 
Em 15 de agosto de 2014, recebemos o Ofício n.º 19.543/2014/CGU-SP/CGU-PR da 
Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 05 de agosto de 2014, 
encaminhando as Notas Técnicas 1571/2014, referente a Primeira Análise sobre 
atualização do Plano de Providências Permanente relativo ao Relatório de Auditoria n.º 
201317694,  1.688/2014, referente à Primeira análise sobre a atualização do Plano 
Providências Permanente relativo ao Relatório de Auditoria n.º 201315221, 1.689/2014, 
referente à Primeira análise sobre atualização do Plano de Providências Permanente 
relativo ao Relatório de Auditoria n.º 201315428 e 1713/2014, referente à Primeira análise 
sobre a atualização do Plano de Providências Permanente relativo ao Relatório de 
Auditoria n.º 201315815, contendo as seguintes recomendações: 
Nota Técnica 1571/2014/CGU-SP/CGUPR 
Constatação 003 
2.1.1.1 – Falhas nos controles dos Projetos de Ensino, Pesquisa ou Extensão. 
Recomendação 001: Aprimorar os controles sobre os Projetos de Ensino, Pesquisa ou 
Extensão de forma a garantir o cumprimento de todas as parcelas integrantes da carga 
horária docente. 
Providências Implantadas: O IFSP, acata a recomendação desse órgão de controladoria 
e apresenta como providência que a carga horária semanal do docente que será 
constituída pelo tempo destinado às atividades de ensino, de pesquisa e de extensão de 
acordo com o artigo 6.º e 7.º da Resolução n.º 270, de 03 de maio de 2011. 

Recomendação 001: Recomenda-se ao Conselho Superior anular as Resoluções n.º 963 

e 968/2013; e - Caso o Reitor institua a flexibilização em ato próprio, que aplique o regime 

de flexibilização de jornada de trabalho, com 30 horas semanais, apenas nos setores 
onde seja necessário para o seu funcionamento. 
2.1.1.2 Falta de estrutura adequada do sistema de correição da Entidade. Faltam 

registros de processos do exercício. Registro de processos disciplinares 

instaurados somente a partir de 04/04/2008. 

Recomendação 001: Elaborar normativo interno que regulamente o sistema de correição 

da Entidade. 

Recomendação 002: Registrar, no sistema CGU-PAD, todos os processos administrativos 

disciplinares encerrados a partir de 01/01/2006 2006 e os seguintes, relativos ao exercício 

auditado: 23059.000115/2013-88, 23305.002423/2013-68, 23310.000128/2013-06 e 
23305.000133/2013-80. 

2.1.2.2 Cumprimento parcial do PAINT. Ações de alta prioridade não foram 
acompanhadas pela Audin. 

Recomendação 001: Dimensionar a estrutura da Unidade de Auditoria Interna de forma a 

expansão do IFSP seja satisfatoriamente acompanhada por auditoria. 
2.2.1.1 Determinação do Acórdão TCU n.º 3.472/2012 — Plenário parcialmente 

atendida. 

Recomendação 001: À Unidade que em seus próximos certames zele para que não haja 

discrepância entre o objeto a ser licitado e o que deva ser executado. 
4.1.1.2 Deficiências nos controles internos administrativos quanto ao ambiente de 

controle, à avaliação de risco, aos procedimentos de controle e à informação e 
comunicação. 

Recomendação 001: Que o IFSP apresente o Manual de Gestão do Patrimônio do IFSP 

quando esse estiver concluído, demonstrando haver sanado as deficiências encontradas. 
Item 4.1.1.3 Deficiências nas instalações prediais quanto a combate/prevenção de 

incêndios, estanqueidade à água e acessibilidade. 

Recomendação 001: Recomendamos que as deficiências verificadas sejam sanadas. 

Em 15 de agosto de 2014, recebemos o Ofício n.º 19.543/2014/CGU-SP/CGU-PR da 
Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 05 de agosto de 2014, 

encaminhando as Notas Técnicas 1571/2014, referente a Primeira Análise sobre 

atualização do Plano de Providências Permanente relativo ao Relatório de Auditoria n.º 
201317694, 1.688/2014, referente à Primeira análise sobre a atualização do Plano 
Providências Permanente relativo ao Relatório de Auditoria n.º 201315221, 1.689/2014, 

referente à Primeira análise sobre atualização do Plano de Providências Permanente 
relativo ao Relatório de Auditoria n.º 201315428 e 1713/2014, referente à Primeira análise 

sobre a atualização do Plano de Providências Permanente relativo ao Relatório de 

Auditoria n.º 201315815, contendo as seguintes recomendações: 
Nota Técnica 1571/2014/CGU-SP/CGUPR 
Constatação 003 

2.1.1.1 — Falhas nos controles dos Projetos de Ensino, Pesquisa ou Extensão. 
Recomendação 001: Aprimorar os controles sobre os Projetos de Ensino, Pesquisa ou 

Extensão de forma a garantir o cumprimento de todas as parcelas integrantes da carga 
horária docente. 
Providências Implantadas: O IFSP. acata a recomendação desse órgão de controladoria 

e apresenta como providência que a carga horária semanal do docente que será 
constituída pelo tempo destinado às atividades de ensino, de pesquisa e de extensão de 

acordo com o artigo 6.º e 7.º da Resolução n.º 270, de 03 de maio de 2011. 
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1) Os projetos de ensino, de extensão ou pesquisa e inovação de interesse do IFSP 
deverão seguir a Portaria n.º 2627, de 22 de setembro de 2011, que institui os 
procedimentos de apresentação e aprovação dos projetos de ensino, pesquisa e inovação 
e de extensão a serem observados pelos docentes do IFSP. 
2) Os projetos de ensino, de extensão ou de pesquisa e inovação de interesse do IFSP e 
aprovados pelo Comitê de Ensino, Pesquisa e Inovação e Extensão serão controlados por 
meio da direção-geral de cada campus que cadastrará o projeto do docente, emitirá um 
relatório e, depois, o encaminhará para as Pró-Reitoria de Ensino, de Extensão e de 
Pesquisa e Inovação. 
3) A Direção-Geral de cada campus fará o controle semestral e computará a carga horária 
de cada docente participante nos projetos de ensino, de extensão e de pesquisa e 
inovação que obteve aprovação do Comitê de Ensino, Pesquisa e Inovação e Extensão. 
4) A Direção-Geral de cada campus encaminhará anualmente à Pró-Reitoria de Ensino, 
de Extensão e de Pesquisa, Inovação e à Pós-Graduação, ao qual o projeto se refere, 
relatório circunstanciado (com formato próprio e aprovado por meio de portaria da 
Reitoria) com o resultado dos projetos. 
5) Os projetos de ensino, de extensão ou de pesquisa e inovação de cada campus serão 
publicados no sítio do IFSP, contendo o nome de cada docente, a natureza dos projetos 
em que está envolvido, conforme artigo 6.º da Resolução do IFPS n.º 270/2011, que 
dispõe os fins para o aprimoramento dos controles apontados pela Recomendação 001/ 
Item 1.1.1.3 objeto do Relatório. 
Análise do Controle Interno: O IFSP apresentou proposta de alteração de seus 
procedimentos para controle da carga horária destinada a execução de Projetos de 
Ensino, Pesquisa ou Extensão, no sentido de atender a recomendação emitida. 
Ressaltamos, entretanto, que conforme informado pela Unidade a solução adotada ainda 
carece de desenvolvimento e deverá estar disponível somente no final do 1.º semestre de 
2015. Dessa forma, entendemos pela manutenção da recomendação, para que seja 
informado periodicamente os avanços efetuados, até a demonstração de sua completa 
implementação e funcionamento. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação plena 
da recomendação. 
1.1.1.8. Produção de pesquisas em quantidade inferior ao estabelecido no Termo de 
Acordo de Metas e Compromissos. 
Recomendação 001: Aprimorar os controles sobre os Projetos de Ensino, Pesquisa e 
Extensão de forma a garantir o cumprimento de todas as parcelas integrantes da carga 
horária docente. Fazer esse monitoramento por meio de sistema informatizado adequado 
a essa finalidade. 
Providências Implantadas: O Assessor da TI, Sr. Eduardo Leal, da Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento Institucional – PRD, informa “que encontra-se em fase de implantação o 
Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, que conta com módulos específicos 
para a Diretoria de Gestão de Pessoas. Neste módulo está incluso a discriminação das 
atividades que compõem a carga horária docente. E, que para contemplar a 
recomendação da Controladoria Geral da União – CGU: “Será necessária a 
personalização e o desenvolvimento de um módulo específico para um controle dos 
projetos”. 
Prazo de Atendimento: Esta atividade deverá ser atendida durante o ano de 2016 e 
efetivamente entregue em janeiro de 2017. 
Análise do Controle Interno: As informações colhidas durante o trabalho de Auditoria 
demonstram que a Unidade já possui informações sobre o não cumprimento de horas 
destinadas ao desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Assim, a 
questão se resume a manter essas informações organizadas e de fácil acesso, além de 

1) Os projetos de ensino, de extensão ou pesquisa e inovação de interesse do IFSP 

deverão seguir a Portaria n.º 2627, de 22 de setembro de 2011, que institui os 

procedimentos de apresentação e aprovação dos projetos de ensino, pesquisa e inovação 
e de extensão a serem observados pelos docentes do IFSP. 

2) Os projetos de ensino, de extensão ou de pesquisa e inovação de interesse do IFSP e 

aprovados pelo Comitê de Ensino, Pesquisa e Inovação e Extensão serão controlados por 
meio da direção-geral de cada campus que cadastrará o projeto do docente, emitirá um 

relatório e, depois, o encaminhará para as Pró-Reitoria de Ensino, de Extensão e de 

Pesquisa e Inovação. 
3) A Direção-Geral de cada campus fará o controle semestral e computará a carga horária 
de cada docente participante nos projetos de ensino, de extensão e de pesquisa e 

inovação que obteve aprovação do Comitê de Ensino, Pesquisa e Inovação e Extensão. 
4) A Direção-Geral de cada campus encaminhará anualmente à Pró-Reitoria de Ensino, 
de Extensão e de Pesquisa, Inovação e à Pós-Graduação, ao qual o projeto se refere, 

relatório circunstanciado (com formato próprio e aprovado por meio de portaria da 

Reitoria) com o resultado dos projetos. 
5) Os projetos de ensino, de extensão ou de pesquisa e inovação de cada campus serão 

publicados no sítio do IFSP, contendo o nome de cada docente, a natureza dos projetos 

em que está envolvido, conforme artigo 6.º da Resolução do IFPS n.º 270/2011, que 

dispõe os fins para o aprimoramento dos controles apontados pela Recomendação 001/ 
Item 1.1.1.3 objeto do Relatório. 
Análise do Controle Interno: O IFSP apresentou proposta de alteração de seus 

procedimentos para controle da carga horária destinada a execução de Projetos de 
Ensino, Pesquisa ou Extensão, no sentido de atender a recomendação emitida. 

Ressaltamos, entretanto, que conforme informado pela Unidade a solução adotada ainda 

carece de desenvolvimento e deverá estar disponível somente no final do 1.º semestre de 
2015. Dessa forma, entendemos pela manutenção da recomendação, para que seja 

informado periodicamente os avanços efetuados, até a demonstração de sua completa 

implementação e funcionamento. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação plena 

da recomendação. 
1.1.1.8. Produção de pesquisas em quantidade inferior ao estabelecido no Termo de 

Acordo de Metas e Compromissos. 

Recomendação 001: Aprimorar os controles sobre os Projetos de Ensino, Pesquisa e 

Extensão de forma a garantir o cumprimento de todas as parcelas integrantes da carga 

horária docente. Fazer esse monitoramento por meio de sistema informatizado adequado 

a essa finalidade. 
Providências Implantadas: O Assessor da TI, Sr. Eduardo Leal, da Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional — PRD, informa “que encontra-se em fase de implantação o 

Sistema Unificado de Administração Pública — SUAP, que conta com módulos específicos 
para a Diretoria de Gestão de Pessoas. Neste módulo está incluso a discriminação das 
atividades que compõem a carga horária docente. E, que para contemplar a 

recomendação da Controladoria Geral da União — CGU: “Será necessária a 
personalização e o desenvolvimento de um módulo específico para um controle dos 

projetos”. 

Prazo de Atendimento: Esta atividade deverá ser atendida durante o ano de 2016 e 

efetivamente entregue em janeiro de 2017. 
Análise do Controle Interno: As informações colhidas durante o trabalho de Auditoria 

demonstram que a Unidade já possui informações sobre o não cumprimento de horas 

destinadas ao desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Assim, a 
questão se resume a manter essas informações organizadas e de fácil acesso, além de 
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estabelecer procedimento para que as mesmas sejam cumpridas. O posicionamento de 
aguardar até 2017 (dois anos e meio) a implantação do citado sistema SUAP, 
desenvolvido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte – IFRN, o qual, conforme informado pelo IFSP, ainda demandará a sua 
customização, se possível, para que se possa dar cumprimento à recomendação, não é 
passível de acatamento. Dessa forma, entendemos que o IFSP deva repensar a forma de 
atendimento à recomendação efetuada de forma a adotar procedimento mais célere na 
resolução da questão. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação plena 
da recomendação. 
 
Nota Técnica 1688/2014/CGU-SP/CGUPR 
Relatório de Auditoria 2013.15221 
Constatação 005 
Item 2.1.1.1. Comitiva de servidores apresentou mesmo motivo para solicitar Diárias 
e Passagens. 
Recomendação 001: Na medida do possível, recomendamos a realização de reuniões 
prévias entre os representantes das diversas áreas envolvidas com o fato para que se 
evite a informação de comitivas para resolver problemas, cuja definição pode ser tomada 
com antecedência e, portanto, tornando desnecessário o deslocamento simultâneo de 
muito servidores. 
Providências Implantadas: Na capacitação, que foi realizada pelo Gestor do SCDP e 
pela Unidade de Auditoria Interna – UADIN, foram repassadas as recomendações 
apontadas no Comunicado de Auditoria n.º 011/2014 - para que os servidores envolvidos 
procedam às adequações e ao cumprimento das solicitações contidas no relatório, de 
modo a garantir a eficiência, economicidade e legalidade, nas ações efetuadas no SCDP.  
Análise do Controle Interno: Verificamos que a constatação em questão trata de viagem 
de 4 (quatro) servidores para resolver pendências com fornecedor de equipamento. Na 
questão são discorridas séries de falhas no procedimento de solicitação e concessão de 
diárias e passagens. Verificamos que quanto à ocorrência de falhas no procedimento de 
concessão de diárias e passagens já foram adotadas providências, com a realização de 
treinamento sobre o tema e notificação, ao setor competente, das constatações 
verificadas. Quanto ao envio de 4 (quatro) servidores para o evento em questão, cabe ao 
Gestor sempre se pautar pelos princípios que garantam a eficiência, economicidade e 
legalidade, entretanto, uma vez observados verificar a melhor solução para atendimento 
aos interesses da Administração. Dessa forma, entendemos como atendida a 
recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada. 
 
Constatação 002 
Item 2.1.1.2: Ausência da assinatura de Autorização da Chefia Imediata na 
Concessão de Diárias e Passagens. 
Recomendação 001: A “Proposta de Concessão de Diárias e Passagens” deverá ser 
assinada pelas chefias e as exceções deverão ser justificadas. 
Providências Implantadas: Foram reformulados o Manual Interno e os modelos de 
anexos, cujos documentos foram publicados no sítio do IFSP. Estas ações visam a dar 
maior celeridade ao processo de concessão. 
Análise do Controle Interno: Verificamos, no sítio eletrônico do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, a disponibilização de Manual 

estabelecer procedimento para que as mesmas sejam cumpridas. O posicionamento de 

aguardar até 2017 (dois anos e meio) a implantação do citado sistema SUAP, 

desenvolvido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte — IFRN, o qual, conforme informado pelo IFSP, ainda demandará a sua 

customização, se possível, para que se possa dar cumprimento à recomendação, não é 

passível de acatamento. Dessa forma, entendemos que o IFSP deva repensar a forma de 
atendimento à recomendação efetuada de forma a adotar procedimento mais célere na 

resolução da questão. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação plena 

da recomendação. 

Nota Técnica 1688/2014/CGU-SP/CGUPR 
Relatório de Auditoria 2013.15221 

Constatação 005 

Item 2.1.1.1. Comitiva de servidores apresentou mesmo motivo para solicitar Diárias 

e Passagens. 

Recomendação 001: Na medida do possível, recomendamos a realização de reuniões 

prévias entre os representantes das diversas áreas envolvidas com o fato para que se 
evite a informação de comitivas para resolver problemas, cuja definição pode ser tomada 

com antecedência e, portanto, tornando desnecessário o deslocamento simultâneo de 

muito servidores. 

Providências Implantadas: Na capacitação, que foi realizada pelo Gestor do SCDP e 

pela Unidade de Auditoria Interna — UADIN, foram repassadas as recomendações 

apontadas no Comunicado de Auditoria n.º 011/2014 - para que os servidores envolvidos 
procedam às adequações e ao cumprimento das solicitações contidas no relatório, de 

modo a garantir a eficiência, economicidade e legalidade, nas ações efetuadas no SCDP. 

Análise do Controle Interno: Verificamos que a constatação em questão trata de viagem 

de 4 (quatro) servidores para resolver pendências com fornecedor de equipamento. Na 

questão são discorridas séries de falhas no procedimento de solicitação e concessão de 

diárias e passagens. Verificamos que quanto à ocorrência de falhas no procedimento de 
concessão de diárias e passagens já foram adotadas providências, com a realização de 

treinamento sobre o tema e notificação, ao setor competente, das constatações 

verificadas. Quanto ao envio de 4 (quatro) servidores para o evento em questão, cabe ao 

Gestor sempre se pautar pelos princípios que garantam a eficiência, economicidade e 
legalidade, entretanto, uma vez observados verificar a melhor solução para atendimento 

aos interesses da Administração. Dessa forma, entendemos como atendida a 

recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada. 

Constatação 002 

Item 2.1.1.2: Ausência da assinatura de Autorização da Chefia Imediata na 
Concessão de Diárias e Passagens. 

Recomendação 001: A “Proposta de Concessão de Diárias e Passagens” deverá ser 

assinada pelas chefias e as exceções deverão ser justificadas. 

Providências Implantadas: Foram reformulados o Manual Interno e os modelos de 

anexos, cujos documentos foram publicados no sítio do IFSP. Estas ações visam a dar 

maior celeridade ao processo de concessão. 

Análise do Controle Interno: Verificamos, no sítio eletrônico do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo — IFSP, a disponibilização de Manual 
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Interno do SCDP, datado de setembro/2013, onde consta em seu item 3.1 a previsão para 
que os formulários de requisição de Diárias e Passagens apresentem identificação 
(carimbo e assinatura dos servidores competentes). Verificamos, ainda, no formulário 
disponibilizado no sítio eletrônico que o mesmo possui campos para assinatura do 
Proponente/Autoridade Concedente e do Reitor da Instituição. Dessa forma, entendemos 
como atendida a recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada. 
 
Constatação 003 
Item 2.1.1.3: Solicitações em duplicidade de Diárias e Passagens para participar de 
um mesmo evento. 
Recomendação 001: Abster-se de solicitar Diárias e Passagens em duplicidade para 
participar de um mesmo evento. 
Providências Implantadas: Com a nova versão do sistema, a expectativa é que o 
problema de duplicidade venha a ser sanado. Contudo será feito acompanhamento pela 
Coordenadoria de Diárias e Passagens para que não haja ocorrências similares às 
encontradas no exercício de 2013. 
Análise do Controle Interno: Verificamos que o IFSP promoveu treinamentos com seus 
servidores, bem como a Unidade de Auditoria Interna – UADIN procedeu à notificação, ao 
servidor designado como Coordenador do SCDP, das impropriedades verificadas por 
ocasião do trabalho de Auditoria, dentre elas a duplicidade constatada. Dessa forma, 
entendemos que foram adotadas as providências pertinentes. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 
 
Constatação 006 
Item 2.1.1.4: Ausência de bilhete de passagem no Relatório de Viagem anexado ao 
processo de prestação de contas. 
Recomendação 001: Os comprovantes das viagens precisam ser anexados na 
Prestação de Contas. 
Providências Implantadas: A UADIN solicitou ao servidor proposto do PCDP n.º 
0216/2013 o bilhete de passagem de São Paulo para Araraquara, porém, o servidor 
informou que não obteve êxito junto à empresa de transporte rodoviário Viação Cometa. 
No Relatório de Acompanhamento da Unidade de Auditoria Interna, recomendamos ao 
Diretor Geral do Campus Araraquara que providenciasse a requisição do bilhete de volta 
ou a declaração da empresa ou a devolução por GRU de 50% do valor pago, a título de 
taxa de embarque e desembarque, junto ao Departamento de Gestão do Campus e ao 
servidor. Este último efetuou a devolução por GRU no valor de R$47,50, em 22/05/2014. 
Anexo comprovante de pagamento. 
 Análise do Controle Interno: Verificamos que a Unidade, atendendo à recomendação 
da CGU, já realizou treinamento sobre o tema “Diárias e Passagens”. Quanto à questão 
específica a Unidade apresentou GRU e comprovante de recolhimento efetuado pelo 
servidor. Dessa forma, entendemos como atendida a recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 
 
Constatação 007 
Item 2.1.1.5: As datas informadas nos bilhetes das passagens estão incompatíveis 
com a data do evento definido no processo 001585/13. 

Interno do SCDP, datado de setembro/2013, onde consta em seu item 3.1 a previsão para 

que os formulários de requisição de Diárias e Passagens apresentem identificação 

(carimbo e assinatura dos servidores competentes). Verificamos, ainda, no formulário 
disponibilizado no sítio eletrônico que o mesmo possui campos para assinatura do 

Proponente/Autoridade Concedente e do Reitor da Instituição. Dessa forma, entendemos 

como atendida a recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada. 

Constatação 003 
Item 2.1.1.3: Solicitações em duplicidade de Diárias e Passagens para participar de 

um mesmo evento. 

Recomendação 001: Abster-se de solicitar Diárias e Passagens em duplicidade para 

participar de um mesmo evento. 

Providências Implantadas: Com a nova versão do sistema, a expectativa é que o 

problema de duplicidade venha a ser sanado. Contudo será feito acompanhamento pela 

Coordenadoria de Diárias e Passagens para que não haja ocorrências similares às 

encontradas no exercício de 2013. 

Análise do Controle Interno: Verificamos que o IFSP promoveu treinamentos com seus 

servidores, bem como a Unidade de Auditoria Interna — UADIN procedeu à notificação, ao 

servidor designado como Coordenador do SCDP, das impropriedades verificadas por 
ocasião do trabalho de Auditoria, dentre elas a duplicidade constatada. Dessa forma, 

entendemos que foram adotadas as providências pertinentes. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 

Constatação 006 

Item 2.1.1.4: Ausência de bilhete de passagem no Relatório de Viagem anexado ao 

processo de prestação de contas. 
Recomendação 001: Os comprovantes das viagens precisam ser anexados na 

Prestação de Contas. 
Providências Implantadas: A UADIN solicitou ao servidor proposto do PCDP n.º 
0216/2013 o bilhete de passagem de São Paulo para Araraquara, porém, o servidor 
informou que não obteve êxito junto à empresa de transporte rodoviário Viação Cometa. 

No Relatório de Acompanhamento da Unidade de Auditoria Interna, recomendamos ao 

Diretor Geral do Campus Araraquara que providenciasse a requisição do bilhete de volta 
ou a declaração da empresa ou a devolução por GRU de 50% do valor pago, a título de 

taxa de embarque e desembarque, junto ao Departamento de Gestão do Campus e ao 

servidor. Este último efetuou a devolução por GRU no valor de R$47,50, em 22/05/2014. 

Anexo comprovante de pagamento. 
Análise do Controle Interno: Verificamos que a Unidade, atendendo à recomendação 
da CGU, já realizou treinamento sobre o tema “Diárias e Passagens”. Quanto à questão 

específica a Unidade apresentou GRU e comprovante de recolhimento efetuado pelo 
servidor. Dessa forma, entendemos como atendida a recomendação. 

Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 

Constatação 007 

Item 2.1.1.5: As datas informadas nos bilhetes das passagens estão incompatíveis 

com a data do evento definido no processo 001585/13. 
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Recomendação 001: Os gestores precisam verificar se a data informada nos bilhetes de 
passagens coincide com a data registrada no sistema PCDP. 
Providências Implantadas: Informamos que o Processo 23059.001585/2013 foi 
regularizado. Foi realizado o treinamento aos servidores do IFSP, que operam com o 
SCDP, na Nova Plataforma, bem como na aplicação da legislação pertinente e nas 
recomendações constatadas no Relatório de Auditoria n.º 2013.15221 da CGU/SP. 
Análise do Controle Interno: Verificamos que a Unidade, em atendimento a 
recomendação da CGU, procedeu à realização de treinamento com os servidores 
envolvidos na operacionalização da concessão de diárias e passagens, bem como 
a regularização do caso específico apontado. Dessa forma, entendemos como 
atendida a recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 
 
Constatação 008 
Item 2.1.1.6: Recebimento indevido de Diárias e Passagens no deslocamento dentro 
da mesma região metropolitana. 
Recomendação 001: Providenciar junto ao servidor CPF***.930.168** a devolução ao 
Erário dos valores recebidos indevidamente de diárias. 
Providências Implantadas: O servidor Marcelo Fernandes de Araújo efetuou a 
devolução por GRU no valor de R$326,59, em 19/09/2013. Anexo comprovante de 
pagamento. 
Análise do Controle Interno: Verificamos que a Unidade, atendendo recomendação da 
CGU, já realizou treinamento sobre o tema “Diárias e Passagens”. Quanto à questão 
específica, a Unidade apresentou GRU com o recolhimento solicitado ao servidor. Dessa 
forma, entendemos como atendida a recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 
 
Constatação 001 
Item 2.1.1.7 – Descumprimento das normas relativas aos prazos definidos para o 
processo de Diárias e Passagens. 
Recomendação 001: O Gestor de Diárias e Passagens e a Unidade de Auditoria Interna 
– UADIN do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP 
deverão promover treinamento para todos os responsáveis pelo lançamento de Diárias e 
Passagens, baseado nas impropriedades e irregularidades constatadas neste relatório. 
Providências Implantadas: Foi realizada a capacitação dos servidores com o intuito de 
utilizar e operacionalizar o Sistema de Controles de Diárias e Passagens – SCDP, cujo 
curso foi realizado em outubro de 2013, direcionado aos servidores da Reitoria e do 
Campus São Paulo, na Nova Plataforma. Para os demais campi, foi realizada a 
capacitação pelo Gestor do SCDP junto com a Unidade de Auditoria Interna, no período 
de 12/05/2014 a 14/05/2014, conforme Processo de Capacitação n.º 23305.501448/2014-
21, nas quais foram repassadas as recomendações apontadas no Comunicado de 
Auditoria 011/2014, para que os servidores envolvidos procedam às adequações e ao 
cumprimento das solicitações contida no relatório, de modo a garantir a eficiência, 
economicidade e legalidade, nas ações efetuadas no SCDP.  
Análise do Controle Interno: A Unidade apresentou documentos que comprovam a 
realização de treinamento relacionado a operacionalização do Sistema de Concessão de 
Diárias e Passagens – SCDP, dos quais constam o respectivo conteúdo ministrado e lista 

Recomendação 001: Os gestores precisam verificar se a data informada nos bilhetes de 

passagens coincide com a data registrada no sistema PCDP. 

Providências Implantadas: Informamos que o Processo 23059.001585/2013 foi 

regularizado. Foi realizado o treinamento aos servidores do IFSP, que operam com o 

SCDP, na Nova Plataforma, bem como na aplicação da legislação pertinente e nas 
recomendações constatadas no Relatório de Auditoria n.º 2013.15221 da CGU/SP. 
Análise do Controle Interno: Verificamos que a Unidade, em atendimento a 

recomendação da CGU, procedeu à realização de treinamento com os servidores 
envolvidos na operacionalização da concessão de diárias e passagens, bem como 

a regularização do caso específico apontado. Dessa forma, entendemos como 
atendida a recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 

Constatação 008 

Item 2.1.1.6: Recebimento indevido de Diárias e Passagens no deslocamento dentro 
da mesma região metropolitana. 

Recomendação 001: Providenciar junto ao servidor CPF***.930.168** a devolução ao 

Erário dos valores recebidos indevidamente de diárias. 

Providências Implantadas: O servidor Marcelo Fernandes de Araújo efetuou a 

devolução por GRU no valor de R$326,59, em 19/09/2013. Anexo comprovante de 
pagamento. 
Análise do Controle Interno: Verificamos que a Unidade, atendendo recomendação da 

CGU, já realizou treinamento sobre o tema “Diárias e Passagens”. Quanto à questão 
específica, a Unidade apresentou GRU com o recolhimento solicitado ao servidor. Dessa 

forma, entendemos como atendida a recomendação. 

Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 

Constatação 001 

Item 2.1.1.7 — Descumprimento das normas relativas aos prazos definidos para o 
processo de Diárias e Passagens. 

Recomendação 001: O Gestor de Diárias e Passagens e a Unidade de Auditoria Interna 

— UADIN do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo — IFSP 
deverão promover treinamento para todos os responsáveis pelo lançamento de Diárias e 

Passagens, baseado nas impropriedades e irregularidades constatadas neste relatório. 

Providências Implantadas: Foi realizada a capacitação dos servidores com o intuito de 

utilizar e operacionalizar o Sistema de Controles de Diárias e Passagens — SCDP, cujo 
curso foi realizado em outubro de 2013, direcionado aos servidores da Reitoria e do 

Campus São Paulo, na Nova Plataforma. Para os demais campi, foi realizada a 

capacitação pelo Gestor do SCDP junto com a Unidade de Auditoria Interna, no período 

de 12/05/2014 a 14/05/2014, conforme Processo de Capacitação n.º 23305.501448/2014- 
21, nas quais foram repassadas as recomendações apontadas no Comunicado de 

Auditoria 011/2014, para que os servidores envolvidos procedam às adequações e ao 

cumprimento das solicitações contida no relatório, de modo a garantir a eficiência, 
economicidade e legalidade, nas ações efetuadas no SCDP. 
Análise do Controle Interno: A Unidade apresentou documentos que comprovam a 

realização de treinamento relacionado a operacionalização do Sistema de Concessão de 
Diárias e Passagens — SCDP, dos quais constam o respectivo conteúdo ministrado e lista 
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de presença dos servidores participantes. Dessa forma, entendemos como atendida a 
recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 
 
Recomendação 002: Inserir no Plano de Auditoria Interna de 2014 – PAINT da Unidade 
de Auditoria Interna – UADIN a realização de uma auditoria, no segundo semestre de 
2014, baseada numa amostragem de, no mínimo, 10% das Diárias e Passagens, 
concedidas no primeiro semestre de 2014. O objetivo desta auditoria seria o de avaliar se 
os servidores responsáveis pelo lançamento de Diárias e Passagem absorveram 
adequadamente as normas e procedimentos que serão explicitados no curso de 
treinamento. 
Providências Implantadas: Foi inserida no Plano Anual de Atividades da Auditoria 
Interna, do exercício de 2014, no Anexo III – Item I – Ações da Unidade de Auditoria 
Interna Previstas e seus Objetivos, no subitem 8 – Gestão Financeira – Adiantamento de 
Diárias e Passagens e o Escopo do Trabalho: Verificar 10% dos adiantamentos de diárias 
e passagens, concedidas no primeiro semestre de 2014 – Período Previsto: Início: 
01/08/2014 e Término: 30/09/2014.  
Análise do Controle Interno: A Unidade de Auditoria Interna procedeu ao atendimento à 
recomendação, apresentando cópia parcial de seu Plano Anual de Atividades de Auditoria 
onde consta a referida inserção. Dessa forma, entendemos como atendida a 
recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 
 
Recomendação 003: Providenciar as Prestações de Contas de todas as diárias 
pendentes. 
Providências Implantadas: Ações foram realizadas pela Coordenadoria de Prestação de 
Contas do IFSP, para finalizar as PCDPs pendentes de prestação de contas, do exercício 
de 2013, porém, constam algumas pendências que estão sendo acompanhadas pela 
Coordenadoria de Diárias e Passagens, por meio do Processo 23305.01357/2014-90. 
Ainda, permanecendo pendentes, serão tomadas as medidas administrativas cabíveis. 
Análise do Controle Interno: Verificamos que a Unidade, atendendo recomendação da 
CGU, já realizou treinamento sobre o tema “Diárias e Passagens”, bem como a Unidade 
de Auditoria Interna-UADIN procedeu a notificação ao servidor designado como 
Coordenador do SCDP das impropriedades verificadas por ocasião dos trabalhos de 
auditoria. Quanto às falhas apontadas, a Unidade informou, ainda, que está 
acompanhando mediante processo específico. Dessa forma, entendemos como atendida 
a recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 
 
Constatação 004 
Item 2.1.1.8 – O processo de Diárias e Passagens foi encerrado no Sistema SCDP 
sem o documento de prestação de contas. 
Recomendação 001: O processo PCDP não pode ser concluído sem a prestação de 
contas. 
Providências implantadas: A Coordenadoria de Diárias e Passagens realiza, 
periodicamente, análise das diárias da Reitoria e dos campi, para verificar o cumprimento 
das normas e procedimentos. 

de presença dos servidores participantes. Dessa forma, entendemos como atendida a 

recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 

Recomendação 002: Inserir no Plano de Auditoria Interna de 2014 — PAINT da Unidade 

de Auditoria Interna — UADIN a realização de uma auditoria, no segundo semestre de 

2014, baseada numa amostragem de, no mínimo, 10% das Diárias e Passagens, 

concedidas no primeiro semestre de 2014. O objetivo desta auditoria seria o de avaliar se 

os servidores responsáveis pelo lançamento de Diárias e Passagem absorveram 
adequadamente as normas e procedimentos que serão explicitados no curso de 

treinamento. 

Providências Implantadas: Foi inserida no Plano Anual de Atividades da Auditoria 

Interna, do exercício de 2014, no Anexo Ill — Item | — Ações da Unidade de Auditoria 

Interna Previstas e seus Objetivos, no subitem 8 — Gestão Financeira — Adiantamento de 
Diárias e Passagens e o Escopo do Trabalho: Verificar 10% dos adiantamentos de diárias 

e passagens, concedidas no primeiro semestre de 2014 — Período Previsto: Início: 

01/08/2014 e Término: 30/09/2014. 
Análise do Controle Interno: A Unidade de Auditoria Interna procedeu ao atendimento à 

recomendação, apresentando cópia parcial de seu Plano Anual de Atividades de Auditoria 

onde consta a referida inserção. Dessa forma, entendemos como atendida a 

recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 

Recomendação 003: Providenciar as Prestações de Contas de todas as diárias 

pendentes. 

Providências Implantadas: Ações foram realizadas pela Coordenadoria de Prestação de 

Contas do IFSP, para finalizar as PCDPs pendentes de prestação de contas, do exercício 

de 2013, porém, constam algumas pendências que estão sendo acompanhadas pela 

Coordenadoria de Diárias e Passagens, por meio do Processo 23305.01357/2014-90. 
Ainda, permanecendo pendentes, serão tomadas as medidas administrativas cabíveis. 

Análise do Controle Interno: Verificamos que a Unidade, atendendo recomendação da 

CGU, já realizou treinamento sobre o tema “Diárias e Passagens”, bem como a Unidade 
de Auditoria Interna-UADIN procedeu a notificação ao servidor designado como 

Coordenador do SCDP das impropriedades verificadas por ocasião dos trabalhos de 

auditoria. Quanto às falhas apontadas, a Unidade informou, ainda, que está 

acompanhando mediante processo específico. Dessa forma, entendemos como atendida 
a recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 

Constatação 004 
Item 2.1.1.8 — O processo de Diárias e Passagens foi encerrado no Sistema SCDP 

sem o documento de prestação de contas. 

Recomendação 001: O processo PCDP não pode ser concluído sem a prestação de 

contas. 
Providências implantadas: A Coordenadoria de Diárias e Passagens realiza, 

periodicamente, análise das diárias da Reitoria e dos campi, para verificar o cumprimento 

das normas e procedimentos. 
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Análise do Controle Interno: Além da informação disponibilizada pela Unidade, 
verificamos que o Manual Interno do SCDP (disponível no sitio eletrônico do IFSP) trata, 
em seu item 3.5-IV, das providências cabíveis em caso da falta do dever de prestar 
contas, conforme se verifica: 
“IV) Se, eventualmente, servidores ou não servidores, não realizar a devida prestação de 
contas ou não devolver as diárias não utilizadas, o setor contábil deve proceder a sua 
inscrição em conta de devedores Diversos Responsáveis e o processo deve ser 
encaminhado ao Ordenador de Despesa para que seja instaurada Tomada de Contas 
Especial”. 
Dessa forma, entendemos que os normativos utilizados já apresentam dispositivos que 
permitem corrigir e evitar eventuais distorções como as registradas. Cabe ressaltar, ainda, 
que a Unidade de Auditoria Interna, atendendo a recomendação da CGU, já previu a 
realização de uma nova Ação para verificação do atendimento às recomendações 
emitidas no Relatório 201315221, onde poderão ser verificadas eventuais falhas que 
eventualmente persistam. Dessa forma, entendemos como atendida a recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 
 
Item 2.1.1.9: Ausência de comprovantes do reembolso de despesas extras na 
prestação de contas. 
Recomendação 001: Providenciar junto à servidora CPF***.807.338** a devolução ao 
Erário dos valores referentes às Despesas Extras sem comprovação na Prestação de 
Contas. 
Providências Implantadas: A Gerente de Desenvolvimento de Pessoal informou que foi 
feita análise do Projeto de Capacitação n.º 107/13- (Anexo I), apresentado pela servidora 
Luciana Jane Ferraz. A data da viagem constava no início em 23/06/2013 e retorno em 
27/06/2013, que gerou a PCDP 001413/13- (Anexo II), cujo lançamento foi de forma 
equivocada com a data do início da viagem em 24/06/2013. Foi detectada a falha e, 
consequentemente, corrigido o valor, lançando mais de uma diária como reembolso de 
despesas extras, de forma equivocada pela falta de experiência do servidor. Após a 
solicitação de auditoria, na época dos trabalhos de auditoria, foram detectados os 
equívocos e realizada a alteração da data de início da viagem para 23/06/2013- (Anexo 
III), ficando em conformidade com o projeto e com a passagem apresentada. Desta forma, 
acrescentou-se mais uma diária, o que era correto desde o início, e excluiu-se as 
despesas extras, portanto, não sendo devidos esses comprovantes e nem a devolução ao 
Erário, pois os valores eram iguais, ou seja, não gerando valores a restituir. Quanto à 
passagem de volta, foi devidamente comprovada no Relatório de Viagem e apresentado o 
Certificado de participação da servidora. 
Análise do Controle Interno: Verificamos que a Unidade, atendendo recomendação da 
CGU, procedeu à realização de treinamento com os servidores envolvidos na 
operacionalização da concessão de diárias e passagens. Quanto à situação específica, os 
documentos apresentados demonstram a regularização na formalização do pedido de 
diárias e de sua comprovação, com as devidas assinaturas, comprovante de participação 
no curso e com a anexação dos bilhetes de viagem rodoviária utilizados pela servidora, 
não restando valores a serem devolvidos pela mesma. Dessa forma, entendemos como 
atendida a recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 
 
Nota Técnica 1689/2014/CGU-SP/CGUPR 
Relatório de Auditoria 2013.15428 

Análise do Controle Interno: Além da informação disponibilizada pela Unidade, 

verificamos que o Manual Interno do SCDP (disponível no sitio eletrônico do IFSP) trata, 

em seu item 3.5-IV, das providências cabíveis em caso da falta do dever de prestar 
contas, conforme se verifica: 

“IV) Se, eventualmente, servidores ou não servidores, não realizar a devida prestação de 

contas ou não devolver as diárias não utilizadas, o setor contábil deve proceder a sua 
inscrição em conta de devedores Diversos Responsáveis e o processo deve ser 

encaminhado ao Ordenador de Despesa para que seja instaurada Tomada de Contas 

Especial”. 

Dessa forma, entendemos que os normativos utilizados já apresentam dispositivos que 
permitem corrigir e evitar eventuais distorções como as registradas. Cabe ressaltar, ainda, 

que a Unidade de Auditoria Interna, atendendo a recomendação da CGU, já previu a 

realização de uma nova Ação para verificação do atendimento às recomendações 
emitidas no Relatório 201315221, onde poderão ser verificadas eventuais falhas que 

eventualmente persistam. Dessa forma, entendemos como atendida a recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 

Item 2.1.1.9: Ausência de comprovantes do reembolso de despesas extras na 

prestação de contas. 

Recomendação 001: Providenciar junto à servidora CPF***.807.338** a devolução ao 
Erário dos valores referentes às Despesas Extras sem comprovação na Prestação de 
Contas. 
Providências Implantadas: A Gerente de Desenvolvimento de Pessoal informou que foi 

feita análise do Projeto de Capacitação n.º 107/13- (Anexo |), apresentado pela servidora 

Luciana Jane Ferraz. A data da viagem constava no início em 23/06/2013 e retorno em 

27/06/2013, que gerou a PCDP 001413/13- (Anexo Il), cujo lançamento foi de forma 

equivocada com a data do início da viagem em 24/06/2013. Foi detectada a falha e, 
consequentemente, corrigido o valor, lançando mais de uma diária como reembolso de 

despesas extras, de forma equivocada pela falta de experiência do servidor. Após a 

solicitação de auditoria, na época dos trabalhos de auditoria, foram detectados os 
equívocos e realizada a alteração da data de início da viagem para 23/06/2013- (Anexo 

HI), ficando em conformidade com o projeto e com a passagem apresentada. Desta forma, 

acrescentou-se mais uma diária, o que era correto desde o início, e excluiu-se as 
despesas extras, portanto, não sendo devidos esses comprovantes e nem a devolução ao 

Erário, pois os valores eram iguais, ou seja, não gerando valores a restituir. Quanto à 

passagem de volta, foi devidamente comprovada no Relatório de Viagem e apresentado o 

Certificado de participação da servidora. 

Análise do Controle Interno: Verificamos que a Unidade, atendendo recomendação da 

CGU, procedeu à realização de treinamento com os servidores envolvidos na 
operacionalização da concessão de diárias e passagens. Quanto à situação específica, os 

documentos apresentados demonstram a regularização na formalização do pedido de 

diárias e de sua comprovação, com as devidas assinaturas, comprovante de participação 

no curso e com a anexação dos bilhetes de viagem rodoviária utilizados pela servidora, 
não restando valores a serem devolvidos pela mesma. Dessa forma, entendemos como 

atendida a recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 

Nota Técnica 1689/2014/CGU-SP/CGUPR 

Relatório de Auditoria 2013.15428 
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Constatação 005 
Item 2.1.1.1. Determinações contidas no Acórdão 3.472/2012 – Plenário – TCU 
parcialmente atendidas.  
Recomendação 001: À Unidade que em seus próximos certames zele para que não haja 
discrepância entre o objeto a ser licitado e o que deva ser executado. 
Providências implantadas: Sobre o cumprimento das determinações contidas nos itens 
9.3.1 a 9.3.4, do Acórdão 3.472/2012 – TCU – Plenário, a Gerência de Compras e 
Contratos informou que todos os setores envolvidos na elaboração de projetos básicos, 
elaboração e publicação de editais, além do acompanhamento do processo licitatório, 
foram comunicados sobre as determinações do TCU, a fim de zelar para que nos 
próximos certames, a serem realizados pelo IFSP, não ocorram discrepâncias entre o 
objeto a ser licitado e o que deva ser executado, além das demais orientações advindas 
do Acórdão. Tomaram ciências os servidores Jorge Cândido – Coordenador de Licitações 
(em Exercício), Ovande José de Almeida Orsi – Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, Ricky Seo – Coordenador de Contratos e Edmur Frigeri Tonon – Diretor de 
Administração. O Comunicado de Auditoria 002/2014 foi emitido pela Unidade de 
Auditoria Interna e encaminhado via e-mail aos servidores citados. 
Análise do Controle Interno: Trata-se de apontamentos referentes à análise de 
contratação de obra no Município de Birigui/SP, sob os quais não foi apontado prejuízo 
financeiro e nem emitida recomendação aplicável à licitação analisada ou a sua 
execução. A Unidade de Auditoria Interna – UADIN encaminhou, anexo às suas 
manifestações, cópia de e-mail (sem data) e de “ciência” aposto no documento 
“Comunicado de Auditoria 002/2014”, emitido pela UADIN, que contém o teor da 
constatação e respectiva recomendação registrada no Relatório CGU 201315428. Tais 
documentos demonstram apenas que o titular da Gerência de Compras e Contratos – 
GCC da Unidade tomou ciência do mesmo, entretanto, esse ocupa posição hierárquica 
superior aos dos demais citados pela UADIN. Assim, acatamos a providência adotada, 
ressaltando que sua efetiva implementação depende de verificações futuras na área de 
Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços, quando a questão poderá ser retomada, 
inclusive, sob maiores questionamentos diante da notificação efetuada pela UADIN ao 
setor competente. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 
 
Nota Técnica 1713/2014/CGU-SP/CGUPR 
Relatório de Auditoria 201315815 
Constatação 001 
Item 2.1.1.1. Não realização das ações previstas no PAINT 2013.  
Recomendação 001: Que a UADIN se empenhe no cumprimento das ações 
programadas no PAINT 2013, sobretudo para as ações já em andamento, reprogramando 
para o exercício seguinte aquelas eventualmente não realizadas. 
Providências Implantadas: As ações que estão em andamento são: Gestão de Recurso 
Humanos – Serviços de Seleção e Treinamento, Gestão Patrimonial – Bens Imóveis e 
Gestão Financeira – Suprimentos de Fundos/Cartão Corporativo. Os trabalhos foram 
concluídos e estão em fase de elaboração dos relatórios de auditoria. As ações Gestão de 
Suprimentos de Bens e Serviços – Processos Licitatórios e Dispensa de Licitação foram 
reprogramadas para o exercício de 2014, conforme o Plano Anual de Atividades da 
Auditoria Interna do IFSP. 
Análise do Controle Interno: Verificamos que das 5 (cinco) ações previstas no Plano 
Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2013 e que , ainda, não haviam sido 
concluídas e/ou iniciadas quando da realização dos trabalhos de auditoria (dezembro 

Constatação 005 
Item 2.1.1.1. Determinações contidas no Acórdão 3.472/2012 — Plenário — TCU 

parcialmente atendidas. 

Recomendação 001: À Unidade que em seus próximos certames zele para que não haja 

discrepância entre o objeto a ser licitado e o que deva ser executado. 
Providências implantadas: Sobre o cumprimento das determinações contidas nos itens 

9.3.1 a 9.3.4, do Acórdão 3.472/2012 — TCU — Plenário, a Gerência de Compras e 
Contratos informou que todos os setores envolvidos na elaboração de projetos básicos, 

elaboração e publicação de editais, além do acompanhamento do processo licitatório, 

foram comunicados sobre as determinações do TCU, a fim de zelar para que nos 
próximos certames, a serem realizados pelo IFSP, não ocorram discrepâncias entre o 

objeto a ser licitado e o que deva ser executado, além das demais orientações advindas 

do Acórdão. Tomaram ciências os servidores Jorge Cândido — Coordenador de Licitações 
(em Exercício), Ovande José de Almeida Orsi — Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, Ricky Seo — Coordenador de Contratos e Edmur Frigeri Tonon — Diretor de 

Administração. O Comunicado de Auditoria 002/2014 foi emitido pela Unidade de 
Auditoria Interna e encaminhado via e-mail aos servidores citados. 
Análise do Controle Interno: Trata-se de apontamentos referentes à análise de 

contratação de obra no Município de Birigui/SP, sob os quais não foi apontado prejuízo 

financeiro e nem emitida recomendação aplicável à licitação analisada ou a sua 
execução. A Unidade de Auditoria Interna — UADIN encaminhou, anexo às suas 

manifestações, cópia de e-mail (sem data) e de “ciência” aposto no documento 

“Comunicado de Auditoria 002/2014”, emitido pela UADIN, que contém o teor da 

constatação e respectiva recomendação registrada no Relatório CGU 201315428. Tais 
documentos demonstram apenas que o titular da Gerência de Compras e Contratos — 

GCC da Unidade tomou ciência do mesmo, entretanto, esse ocupa posição hierárquica 

superior aos dos demais citados pela UADIN. Assim, acatamos a providência adotada, 
ressaltando que sua efetiva implementação depende de verificações futuras na área de 

Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços, quando a questão poderá ser retomada, 

inclusive, sob maiores questionamentos diante da notificação efetuada pela UADIN ao 
setor competente. 

Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 

Nota Técnica 1713/2014/CGU-SP/CGUPR 
Relatório de Auditoria 201315815 
Constatação 001 

Item 2.1.1.1. Não realização das ações previstas no PAINT 2013. 

Recomendação 001: Que a UADIN se empenhe no cumprimento das ações 

programadas no PAINT 2013, sobretudo para as ações já em andamento, reprogramando 

para o exercício seguinte aquelas eventualmente não realizadas. 
Providências Implantadas: As ações que estão em andamento são: Gestão de Recurso 

Humanos — Serviços de Seleção e Treinamento, Gestão Patrimonial — Bens Imóveis e 
Gestão Financeira — Suprimentos de Fundos/Cartão Corporativo. Os trabalhos foram 
concluídos e estão em fase de elaboração dos relatórios de auditoria. As ações Gestão de 
Suprimentos de Bens e Serviços — Processos Licitatórios e Dispensa de Licitação foram 
reprogramadas para o exercício de 2014, conforme o Plano Anual de Atividades da 
Auditoria Interna do IFSP. 

Análise do Controle Interno: Verificamos que das 5 (cinco) ações previstas no Plano 

Anual de Atividades de Auditoria Interna — PAINT 2013 e que , ainda, não haviam sido 

concluídas e/ou iniciadas quando da realização dos trabalhos de auditoria (dezembro 
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2013), apenas 4 (quatro) foram objetos de informação, a saber: Gestão de RH – Serviços 
de Seleção e Treinamento (em andamento); Gestão Patrimonial – Bens Imóveis (em 
andamento); Gestão Financeira – Suprimentos de Fundos/Cartão Corporativo (em 
andamento); e Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços – Processos Licitatórios e 
Dispensa de Licitação (reprogramada para 2014). Cabe ressaltar que as 3 (três) primeiras 
ações já se encontravam em andamento em dezembro de 2013, conforme consignado no 
Relatório CGU 201315815. Ressalta-se ainda, que as ações em andamento também 
devem constar de tal reprogramação, uma vez que os homens/hora relativos às mesmas 
irão impactar o desempenho da Unidade de Auditoria Interna – UADIN no ano de 2014. 
Assim, entendemos pela manutenção da recomendação até a demonstração de sua 
efetiva implementação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação plena 
da recomendação. 
 
Em 06 de outubro de 2014, recebemos o Ofício n.º 25.481/2014/CGU-SP/CGU-PR da 
Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 30 de setembro de 2014, 
encaminhando as Notas Técnicas 2098/2014, referente a Primeira Análise sobre 
atualização do Plano de Providências Permanente relativo ao Relatório de Auditoria n.º 
201203365,  2.099/2014, referente à Primeira análise sobre a atualização do Plano 
Providências Permanente relativo ao Relatório de Auditoria n.º 201001210, 2.100/2014, 
referente à Primeira análise sobre atualização do Plano de Providências Permanente 
relativo ao Relatório de Auditoria n.º 201407334, contendo as seguintes recomendações 
 
Nota Técnica 2.098/2014/CGU-SP/CGUPR 
Constatação 027 
2.1.1.1 – Falta de ato formal para instituição da Política de Segurança da Informação 
na Unidade. 
Recomendação 003: Revisar o documento “Política de Segurança da Informação” a fim 
de sanar as deficiências apontadas. 
Providências Implantadas: O documento “Política de Segurança da Informação” foi 
revisado e aprovado pela Resolução n.º 38, de 06 de maio de 2014, cuja publicação se 
encontra no sítio http://www.ifsp.edu.br, clicando-se na aba “documentos” e, em seguida, 
no link “PSI”. 
Análise do Controle Interno: O IFSP disponibilizou o documento “Política de Segurança 
da Informação” revisado. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada. 
 
Nota Técnica 2.099/2014/CGU-SP/CGUPR 
Constatação 001 
2.1.1.1 – Trabalhos de apuração ainda em andamento. 
Recomendação 001: Que a Unidade envide esforços para dar rápido desfecho aos 
trabalhos de apuração, informando a CGU quando da conclusão dos trabalhos. 
Providências Implantadas: Os servidores indiciados pelo Processo Administrativo 
23307.001193/2009-92, com os valores a serem restituídos ao erário, são: 
a) André Ricardo Quinteros Panesi 
b) Eduardo Antonio Modena 
c) João Batista Brandolin 
d) José Francisco Ferreira de Oliveira 
e) José Luis Simões 
f) Marcelo de Almeida Buriti 

2013), apenas 4 (quatro) foram objetos de informação, a saber: Gestão de RH — Serviços 

de Seleção e Treinamento (em andamento); Gestão Patrimonial — Bens Imóveis (em 

andamento); Gestão Financeira — Suprimentos de Fundos/Cartão Corporativo (em 
andamento); e Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços — Processos Licitatórios e 

Dispensa de Licitação (reprogramada para 2014). Cabe ressaltar que as 3 (três) primeiras 

ações já se encontravam em andamento em dezembro de 2013, conforme consignado no 
Relatório CGU 201315815. Ressalta-se ainda, que as ações em andamento também 
devem constar de tal reprogramação, uma vez que os homens/hora relativos às mesmas 

irão impactar o desempenho da Unidade de Auditoria Interna — UADIN no ano de 2014. 

Assim, entendemos pela manutenção da recomendação até a demonstração de sua 
efetiva implementação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação plena 

da recomendação. 

Em 06 de outubro de 2014, recebemos o Ofício n.º 25.481/2014/CGU-SP/CGU-PR da 

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, de 30 de setembro de 2014, 
encaminhando as Notas Técnicas 2098/2014, referente a Primeira Análise sobre 

atualização do Plano de Providências Permanente relativo ao Relatório de Auditoria n.º 
201203365, 2.099/2014, referente à Primeira análise sobre a atualização do Plano 
Providências Permanente relativo ao Relatório de Auditoria n.º 201001210, 2.100/2014, 

referente à Primeira análise sobre atualização do Plano de Providências Permanente 
relativo ao Relatório de Auditoria n.º 201407334, contendo as seguintes recomendações 

Nota Técnica 2.098/2014/CGU-SP/CGUPR 
Constatação 027 
2.1.1.1 — Falta de ato formal para instituição da Política de Segurança da Informação 

na Unidade. 

Recomendação 003: Revisar o documento “Política de Segurança da Informação” a fim 
de sanar as deficiências apontadas. 

Providências Implantadas: O documento “Política de Segurança da Informação” foi 
revisado e aprovado pela Resolução n.º 38, de 06 de maio de 2014, cuja publicação se 

encontra no sítio http:/Avww.ifsp.edu.br, clicando-se na aba “documentos” e, em seguida, 

no link “PSI”. 
Análise do Controle Interno: O IFSP disponibilizou o documento “Política de Segurança 

da Informação” revisado. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada. 

Nota Técnica 2.099/2014/CGU-SP/CGUPR 
Constatação 001 

2.1.1.1 — Trabalhos de apuração ainda em andamento. 

Recomendação 001: Que a Unidade envide esforços para dar rápido desfecho aos 

trabalhos de apuração, informando a CGU quando da conclusão dos trabalhos. 
Providências Implantadas: Os servidores indiciados pelo Processo Administrativo 

23307.001193/2009-92, com os valores a serem restituídos ao erário, são: 

a) André Ricardo Quinteros Panesi 

b) Eduardo Antonio Modena 
c) João Batista Brandolin 

d) José Francisco Ferreira de Oliveira 

e) José Luis Simões 
f) Marcelo de Almeida Buriti 
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g) Raul de Souza Puchel 
h) Reynaldo Abrahão Barhum 
i) Rosana Camargo 
j) Tuneo Uchida 
Seguem as cópias das folhas do referido processo, comprovando os cálculos dos valores 
a serem restituídos ao erário, e as fichas financeiras dos servidores, comprovando as 
devoluções de todos os servidores acima listados. 
Análise do Controle Interno: O IFSP encaminhou as fichas financeiras dos servidores 
comprovando o desconto em folha dos valores a serem restituídos ao erário. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada. 
 
Nota Técnica 2.100/2014/CGU-SP/CGUPR 
Constatação 027 
1.1.1.3 – Resultado do Indicador “Alunos matriculados em relação à força de 
trabalho (AFT)” inferior à meta estabelecida no Termo “Acordo de Metas e 
Compromissos (TAM)” de 20 alunos regularmente matriculados por professor ativo 
da Instituição em 11 Campi do IFSP. 
Recomendação 001: Apresentar plano de aproveitamento da carga horária docente, por 
campus, para o exercício das atividades acadêmicas do Instituto, voltado a garantir maior 
aproveitamento e envolvimento do corpo docente a partir de 2015. 
Providências Implantadas: 1) A previsão de abertura de novos cursos no início de 2015, 
em diferentes campi, que ampliará, paulatinamente, o número de aulas por docente ao 
longo do período de implantação destes, conforme pode ser visto na planilha “previsão 
inicial de abertura de novos cursos – 2015”. Convém lembrar que os cursos propostos, na 
planilha anexa, precisam passar por todo o trâmite de adequação e aprovação de novos 
cursos definidos pelo IFSP, bem como da anuência do Conselho Superior da Instituição 
que, dentre outros fatores, avalia a pertinência da abertura de determinado curso em uma 
região específica. 2) O envio para todos os campi de uma planilha em que todas as 
atividades docentes estarão discriminadas. Esta planilha deverá ser preenchida com a 
informação de todos os professores de cada campus e de cada curso. A planilha deverá 
ser devolvida preenchida até o final de setembro/2014. 3) Reformulação da Resolução n.º 
270, que trata da atribuição da carga horária docente, que está em andamento e está 
sendo conduzida por uma comissão designada, que iniciou seus trabalhos em 
05/09/2013. 
Análise do Controle Interno: As medidas anunciadas vão no sentido de ampliar o 
aproveitamento do corpo docente, entretanto permaneceremos acompanhando a 
implementação plena da recomendação, aguardando a reformulação da referida 
Resolução n.º 270 e verificando se foi efetiva a adoção do controle por planilha. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração (atendimento parcial)  
Prazo de Atendimento: 02/01/2015. 
 
1.1.1.5 – Produção de atividades de pesquisa e extensão em quantidade inferior ao 
estabelecido no Termo de Acordo de Metas e Compromissos (TAM) em 4 Campi do 
IFSP. 
RECOMENDAÇÃO 001: Desenvolver pelo menos um projeto de pesquisa e/ou atividade 
de extensão por Campus, em cumprimento aos objetivos básicos das instituições da Rede 
Federal de Educação Profissional e ao estabelecido no Termo “Acordo de Metas e 
Compromissos”. 
Providências Implantadas: O Termo de Acordo de Metas e Compromissos (TAM) foi 
assinado em meados de 2010 e estabeleceu prazo limite para que, até o início de 2011, 

9) Raul de Souza Puchel 

h) Reynaldo Abrahão Barhum 

i) Rosana Camargo 
j) Tuneo Uchida 

Seguem as cópias das folhas do referido processo, comprovando os cálculos dos valores 

a serem restituídos ao erário, e as fichas financeiras dos servidores, comprovando as 
devoluções de todos os servidores acima listados. 

Análise do Controle Interno: O IFSP encaminhou as fichas financeiras dos servidores 

comprovando o desconto em folha dos valores a serem restituídos ao erário. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada. 

Nota Técnica 2.100/2014/CGU-SP/CGUPR 

Constatação 027 

1.1.1.3 — Resultado do Indicador “Alunos matriculados em relação à força de 
trabalho (AFT)” inferior à meta estabelecida no Termo “Acordo de Metas e 

Compromissos (TAM)” de 20 alunos regularmente matriculados por professor ativo 

da Instituição em 11 Campi do IFSP. 
Recomendação 001: Apresentar plano de aproveitamento da carga horária docente, por 

campus, para o exercício das atividades acadêmicas do Instituto, voltado a garantir maior 
aproveitamento e envolvimento do corpo docente a partir de 2015. 
Providências Implantadas: 1) A previsão de abertura de novos cursos no início de 2015, 

em diferentes campi, que ampliará, paulatinamente, o número de aulas por docente ao 
longo do período de implantação destes, conforme pode ser visto na planilha “previsão 

inicial de abertura de novos cursos — 2015”. Convém lembrar que os cursos propostos, na 

planilha anexa, precisam passar por todo o trâmite de adequação e aprovação de novos 
cursos definidos pelo IFSP, bem como da anuência do Conselho Superior da Instituição 

que, dentre outros fatores, avalia a pertinência da abertura de determinado curso em uma 

região específica. 2) O envio para todos os campi de uma planilha em que todas as 

atividades docentes estarão discriminadas. Esta planilha deverá ser preenchida com a 
informação de todos os professores de cada campus e de cada curso. A planilha deverá 

ser devolvida preenchida até o final de setembro/2014. 3) Reformulação da Resolução n.º 

270, que trata da atribuição da carga horária docente, que está em andamento e está 
sendo conduzida por uma comissão designada, que iniciou seus trabalhos em 

05/09/2018. 
Análise do Controle Interno: As medidas anunciadas vão no sentido de ampliar o 

aproveitamento do corpo docente, entretanto permaneceremos acompanhando a 
implementação plena da recomendação, aguardando a reformulação da referida 

Resolução n.º 270 e verificando se foi efetiva a adoção do controle por planilha. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração (atendimento parcial) 

Prazo de Atendimento: 02/01/2015. 

1.1.1.5 — Produção de atividades de pesquisa e extensão em quantidade inferior ao 

estabelecido no Termo de Acordo de Metas e Compromissos (TAM) em 4 Campi do 

IFSP. 
RECOMENDAÇÃO 001: Desenvolver pelo menos um projeto de pesquisa e/ou atividade 

de extensão por Campus, em cumprimento aos objetivos básicos das instituições da Rede 
Federal de Educação Profissional e ao estabelecido no Termo “Acordo de Metas e 

Compromissos”. 

Providências Implantadas: O Termo de Acordo de Metas e Compromissos (TAM) foi 

assinado em meados de 2010 e estabeleceu prazo limite para que, até o início de 2011, 
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todos os campi tivessem projetos de pesquisa em desenvolvimento. 
Na Cláusula Segunda do Termo de Acordo e Metas e Compromissos (TAM), a meta 14 é 
a seguinte: 
14. Pesquisa e Inovação 
Apresentação e desenvolvimento de, em média, pelo menos um projeto de pesquisa, 

inovação, e/ou desenvolvimento tecnológico por Campus, que reúna, preferencialmente 

professores e alunos de diferentes níveis de formação, em todos os campi, até o início de 

2011, e ampliação em pelo menos 10% ao ano dessas atividades, em parceria com 

instituições públicas ou privadas que tenham interface de aplicação com interesse social. 
O trecho sublinhado se refere à ampliação em, pelo menos, 10% ao ano das atividades 
de pesquisa, e permite interpretar que se trata de um valor a ser atendido globalmente no 
IFSP, sendo que, entre 2012 e 2013, o IFSP apresentou crescimento de 17%. 
O mesmo trecho sublinhado aponta para que todos os campi tenham projetos de 
pesquisa. Neste ponto, sim, torna-se evidente inexistência de projetos nos campi cujas 
atividades foram iniciadas em data anterior a 2011, como são os casos do Campus 
Boituva, criado inicialmente como campus avançado e inaugurado em 17 de dezembro de 
2012, e do Campus Cubatão, quando foi instalado em 1987. 
Portanto, a recomendação já está sendo atendida tanto nos Campi Boituva quanto no de 
Cubatão. 
Tabela de Projetos de Extensão com dados de 2014 
Dentre o conjunto de suas ações sistêmicas da Pró-Reitoria de Extensão – PRX 
relacionadas ao “Programa Institucional de Apoio a Projetos de Extensão”, os editais n.º 
40, 176 e 177 foram publicados em 2014. 
Nas colunas referentes a 2014, os projetos contemplados nos editais foram somados aos 
projetos viabilizados por meio da Bolsa Discente – modalidade Extensão regulamentada, 
pela Portaria 3639/2013, cuja execução em 2014 foi fomentada com suplementação 
orçamentária por porte da PRX. O número de projetos que consta da tabela na coluna 
Bolsa Discente é a projeção de número de projetos possíveis para o campus, 
considerando o orçamento para a atividade, para projetos de dez meses. 
Considerando a autonomia do campus para a execução das Bolsas Discentes, com 
variáveis de período de projeto, número de bolsistas por projetos e carga horária, pode 
haver alteração do número de projetos até o final de 2014. 
Análise do Controle Interno: O IFSP apresentou tabela com os projetos de Pesquisa e 
Inovação nos Campi Boituva e Cubatão que estão sendo desenvolvidos em 2014 e tabela 
com os projetos de extensão contemplados em editais para o ano de 2014, onde é 
demonstrado que nos Campi Avaré e Piracicaba serão ou estão sendo realizados projetos 
de extensão. Sendo assim, considerando atendida a recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 
 
1.1.1.6 – Quantitativo de professores substitutos superiores ao limite de 20% do 
total de professores, estabelecido pela Lei n.º 8.745/93, artigo 2º, §2º, nos Campi 
Boituva, Cubatão, Matão e São Paulo. 
Recomendação 001: Observar o limite estabelecido pela Lei n.º 8.745/1993, artigo 2.º, 
§2.º, nos Campi Boituva, Cubatão, Matão e São Paulo. 
Providências Implantadas: O quantitativo de professores substitutos acima do limite 
estabelecido por lei ocorreu devido à célere expansão e criação de novos campi do IFSP. 
Tal situação já foi resolvida, com a abertura do Concurso Público de Provas e Títulos para 
provimento de cargos de professor do ensino básico, técnico e tecnológico. O certame foi 

todos os campi tivessem projetos de pesquisa em desenvolvimento. 

Na Cláusula Segunda do Termo de Acordo e Metas e Compromissos (TAM), a meta 14 é 

a seguinte: 
14. Pesquisa e Inovação 

Apresentação e desenvolvimento de, em média, pelo menos um projeto de pesquisa, 

inovação, e/ou desenvolvimento tecnológico por Campus, que reúna, preferencialmente 
professores e alunos de diferentes níveis de formação, em todos os campi, até o início de 

2011, e ampliação em pelo menos 10% ao ano dessas atividades, em parceria com 
instituições públicas ou privadas que tenham interface de aplicação com interesse social. 
O trecho sublinhado se refere à ampliação em, pelo menos, 10% ao ano das atividades 

de pesquisa, e permite interpretar que se trata de um valor a ser atendido globalmente no 

IFSP, sendo que, entre 2012 e 2013, o IFSP apresentou crescimento de 17%. 

O mesmo trecho sublinhado aponta para que todos os campi tenham projetos de 
pesquisa. Neste ponto, sim, torna-se evidente inexistência de projetos nos campi cujas 

atividades foram iniciadas em data anterior a 2011, como são os casos do Campus 

Boituva, criado inicialmente como campus avançado e inaugurado em 17 de dezembro de 
2012, e do Campus Cubatão, quando foi instalado em 1987. 

Portanto, a recomendação já está sendo atendida tanto nos Campi Boituva quanto no de 

Cubatão. 
Tabela de Projetos de Extensão com dados de 2014 

Dentre o conjunto de suas ações sistêmicas da Pró-Reitoria de Extensão — PRX 
relacionadas ao “Programa Institucional de Apoio a Projetos de Extensão”, os editais n.º 

40, 176 e 177 foram publicados em 2014. 
Nas colunas referentes a 2014, os projetos contemplados nos editais foram somados aos 

projetos viabilizados por meio da Bolsa Discente — modalidade Extensão regulamentada, 

pela Portaria 3639/2013, cuja execução em 2014 foi fomentada com suplementação 
orçamentária por porte da PRX. O número de projetos que consta da tabela na coluna 

Bolsa Discente é a projeção de número de projetos possíveis para o campus, 

considerando o orçamento para a atividade, para projetos de dez meses. 

Considerando a autonomia do campus para a execução das Bolsas Discentes, com 
variáveis de período de projeto, número de bolsistas por projetos e carga horária, pode 

haver alteração do número de projetos até o final de 2014. 
Análise do Controle Interno: O IFSP apresentou tabela com os projetos de Pesquisa e 

Inovação nos Campi Boituva e Cubatão que estão sendo desenvolvidos em 2014 e tabela 
com os projetos de extensão contemplados em editais para o ano de 2014, onde é 

demonstrado que nos Campi Avaré e Piracicaba serão ou estão sendo realizados projetos 

de extensão. Sendo assim, considerando atendida a recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação Atendida. 
STATUS: Implantada 

1.1.1.6 — Quantitativo de professores substitutos superiores ao limite de 20% do 

total de professores, estabelecido pela Lei n.º 8.745/93, artigo 2º, 82º, nos Campi 

Boituva, Cubatão, Matão e São Paulo. 
Recomendação 001: Observar o limite estabelecido pela Lei n.º 8.745/1993, artigo 2.º, 

82.º, nos Campi Boituva, Cubatão, Matão e São Paulo. 

Providências Implantadas: O quantitativo de professores substitutos acima do limite 

estabelecido por lei ocorreu devido à célere expansão e criação de novos campi do IFSP. 
Tal situação já foi resolvida, com a abertura do Concurso Público de Provas e Títulos para 

provimento de cargos de professor do ensino básico, técnico e tecnológico. O certame foi 
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homologado recentemente, e os docentes aprovados já estão sendo nomeados e, 
incontinenti, entrando em exercício. 
Análise do Controle Interno: Para corroborar a informação, o IFSP deve fornecer 
tabela com o quantitativo total de professores e de professores substitutos e temporários 
por campus nos Campi Boituva, Cubatão, Matão e São Paulo. Até que os quatro campi 
estejam com a situação do quantitativo de professores substitutos regularizada, 
continuaremos acompanhando a implementação plena da recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração (atendimento parcial) 
Prazo de Atendimento: 02/01/2015 
 
1.1.3.1 – Extrapolação da utilização do regime de flexibilização de jornada de 
trabalho, com 30 horas semanais, em setores nos quais poderia ser aplicado o 
regime de 40 horas semanais. 
Recomendação 001: Recomenda-se caso o Reitor institua a flexibilização em ato próprio, 
que aplique o regime de flexibilização de jornada de trabalho, com 30 horas semanais, 
apenas nos setores onde seja necessário para o seu funcionamento. 
Providências Implantadas: O IFSP acredita que a ampliação do horário, daqueles 
setores que o fizeram, visando 12 horas ininterruptas de atendimento, atende plenamente 
ao interesse do Instituto. Não há dúvidas de que as mudanças realizadas atendem aos 
anseios de nossos públicos interno e externo, trazendo a excelência na prestação de 
serviços que oferecemos à comunidade. Acreditamos que os relatórios da Comissão 
Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos de Técnicos-Administrativos em 
Educação (CISTA) e das Subcomissões locais, responsáveis pela permanente avaliação 
da implantação e implementação da flexibilização da jornada de trabalho, aferirão e 
elencarão inúmeros pontos positivos sobre esse tema. De antemão, constatamos uma 
melhora significativa na relação servidor x público, pois a nova rotina de trabalho dos 
administrativos facilitou a comunicação e a resposta imediata às demandas apresentadas 
aos diversos setores e campus do IFSP. Diante do argumento de que a flexibilização da 
jornada é ato discricionário do dirigente máximo, reafirmamos procurar em dar à nossa 
decisão um olhar mais amplo, pleno e comunitário; assim, optamos por encaminhar a 
proposta de flexibilização para apreciação do Conselho Superior, órgão máximo de 
deliberação do Instituto, que aprovou tal documento por unanimidade. Em que se pese 
nossa defesa, informamos que encaminharemos àquele Conselho a proposta de 
apreciação da anulação das Resoluções 963 e 968/2013, na próxima reunião datada em 
02/09/2014, transformando-as, assim, em Portaria assinada por este gestor. 
Análise do Controle Interno: Aguarda-se o desfecho da proposta que será enviada ao 
Conselho Superior em relação à recomendação de anulação das Resoluções 963 e 
968/2013. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração (atendimento parcial) 
 
2.1.2.2 – Cumprimento parcial do PAINT. Ações de alta prioridade não foram 
acompanhadas pela Audin.  
Recomendação 001: Dimensionar a estrutura da Unidade de Auditoria Interna de forma 
que a expansão do IFSP seja satisfatoriamente acompanhada por auditoria. 
Providências Implantadas: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo vive um momento de grande avanço, tanto de estrutura física quanto de 
pessoal. A atual gestão é sensível aos serviços prestados pelos órgãos de apoio a 
auditoria, internos e externos, e busca sempre atendê-los da melhor forma e no tempo 
mais indicado em suas formalizações, pedidos, processos, informações, documentos e 
outros itens. Como órgão pertencente à estrutura organizacional, a UADIN também tem 
se beneficiado de nossas ações, tanto em estrutura física quanto no número de novos 

homologado recentemente, e os docentes aprovados já estão sendo nomeados e, 

incontinenti, entrando em exercício. 

Análise do Controle Interno: Para corroborar a informação, o IFSP deve fornecer 
tabela com o quantitativo total de professores e de professores substitutos e temporários 

por campus nos Campi Boituva, Cubatão, Matão e São Paulo. Até que os quatro campi 
estejam com a situação do quantitativo de professores substitutos regularizada, 

continuaremos acompanhando a implementação plena da recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração (atendimento parcial) 

Prazo de Atendimento: 02/01/2015 

1.1.3.1 — Extrapolação da utilização do regime de flexibilização de jornada de 

trabalho, com 30 horas semanais, em setores nos quais poderia ser aplicado o 
regime de 40 horas semanais. 

Recomendação 001: Recomenda-se caso o Reitor institua a flexibilização em ato próprio, 

que aplique o regime de flexibilização de jornada de trabalho, com 30 horas semanais, 

apenas nos setores onde seja necessário para o seu funcionamento. 
Providências Implantadas: O IFSP acredita que a ampliação do horário, daqueles 

setores que o fizeram, visando 12 horas ininterruptas de atendimento, atende plenamente 

ao interesse do Instituto. Não há dúvidas de que as mudanças realizadas atendem aos 

anseios de nossos públicos interno e externo, trazendo a excelência na prestação de 
serviços que oferecemos à comunidade. Acreditamos que os relatórios da Comissão 

Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos de Técnicos-Administrativos em 

Educação (CISTA) e das Subcomissões locais, responsáveis pela permanente avaliação 

da implantação e implementação da flexibilização da jornada de trabalho, aferirão e 
elencarão inúmeros pontos positivos sobre esse tema. De antemão, constatamos uma 

melhora significativa na relação servidor x público, pois a nova rotina de trabalho dos 

administrativos facilitou a comunicação e a resposta imediata às demandas apresentadas 
aos diversos setores e campus do IFSP. Diante do argumento de que a flexibilização da 

jornada é ato discricionário do dirigente máximo, reafirmamos procurar em dar à nossa 

decisão um olhar mais amplo, pleno e comunitário; assim, optamos por encaminhar a 
proposta de flexibilização para apreciação do Conselho Superior, órgão máximo de 

deliberação do Instituto, que aprovou tal documento por unanimidade. Em que se pese 

nossa defesa, informamos que encaminharemos áâquele Conselho a proposta de 

apreciação da anulação das Resoluções 963 e 968/2013, na próxima reunião datada em 
02/09/2014, transformando-as, assim, em Portaria assinada por este gestor. 

Análise do Controle Interno: Aguarda-se o desfecho da proposta que será enviada ao 

Conselho Superior em relação à recomendação de anulação das Resoluções 963 e 
968/2018. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração (atendimento parcial) 

2.1.2.2 —- Cumprimento parcial do PAINT. Ações de alta prioridade não foram 
acompanhadas pela Audin. 

Recomendação 001: Dimensionar a estrutura da Unidade de Auditoria Interna de forma 

que a expansão do IFSP seja satisfatoriamente acompanhada por auditoria. 

Providências Implantadas: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

São Paulo vive um momento de grande avanço, tanto de estrutura física quanto de 

pessoal. A atual gestão é sensível aos serviços prestados pelos órgãos de apoio a 

auditoria, internos e externos, e busca sempre atendê-los da melhor forma e no tempo 

mais indicado em suas formalizações, pedidos, processos, informações, documentos e 
outros itens. Como órgão pertencente à estrutura organizacional, a UADIN também tem 

se beneficiado de nossas ações, tanto em estrutura física quanto no número de novos 
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servidores no setor. A exemplo disso, o número de servidores alocados na UADIN 
passou, nesse nosso primeiro ano de gestão, de 3 para 5, um aumento de quase 100% 
na força de trabalho do setor. É compromisso dessa gestão fortalecer e racionalizar, cada 
vez mais, as ações de controle da UADIN, assim, permanentemente, reafirmamos nosso 
compromisso em dimensioná-la de forma a acompanhar com mais condições a expansão 
do Instituto.  
Análise do Controle Interno: Pode ser considerado que o redimensionamento da UADIN 
proposto pela recomendação, no sentido de refletir a expansão do IFSP, foi satisfatório, 
uma vez que houve um aumento significativo no quantitativo de servidores da UADIN. O 
resultado concreto, entretanto, poderá ser aferido na avaliação do cumprimento do PAINT 
do ano seguinte. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação atendida. 
STATUS: Implantada 
 
4.1.1.2 Deficiências nos Controles Internos Administrativos quanto ao ambiente de 
controle, à avaliação de risco, aos procedimentos de controle e à informação e 
comunicação. 
Recomendação 001: Que o IFSP apresente o Manual de Gestão do Patrimônio do IFSP 
quando esse estiver concluído, demonstrando haver sanado as deficiências encontradas.  
Providências Implantadas: O Manual de Gestão do Patrimônio do IFSP – Bens Imóveis 
será elaborado em setembro de 2014, por um servidor que se dedicará exclusivamente 
para a confecção desse manual. Após essa confecção, o manual será encaminhado para 
aprovação e, posteriormente, publicação na página do IFSP. Por envolver gerenciamento 
de risco, a estruturação desse documento depende da participação de profissionais da 
área da engenharia e de segurança. Quanto aos Manuais de Gestão de Patrimônio dos 
Bens Móveis e Incorporação e à nova versão do Manual do Inventário de Bens Móveis 
informados serão disponibilizados para a revisão de texto até o final de setembro de 2014. 
O Manual de Desfazimento de Bens Patrimoniais tem previsão de entrega, para a revisão, 
para o final de outubro de 2014. 
Análise do Controle Interno: Manteremos em acompanhamento até a apresentação do 
Manual de Gestão de Patrimônio. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração (atendimento parcial). 
Prazo de Atendimento: 02/01/2015. 
 
SOLICITAÇÕES DA CGU/SP. 
E-mail datado em 18/03/2014 – Adriano Pandolfi de Oliveira – Informação a respeito de 
denúncia. 
Estou com duas denúncias, uma do Campus Cubatão (equipamentos sem uso – prensa, 
balança e equipamentos de informática) e uma do Campus Itapetininga (cantina cedida 
sem licitação. Agradeço se você puder mandar trabalhos que se relacionem ao controle 
patrimonial de Cubatão e a questão da Cantina em Itapetininga. 
Resposta: E-mails datados em 31/03/2014. Esclarecemos que os bens patrimoniais 
Balança Eletrônica – tombo n.º 49040 e Prensa Hidráulica – tombo n.º 51779 encontram-
se sem uso no momento, sob guarda e manutenção do Campus Cubatão. Os bens, em 
20/12/2013, foram oferecidos para outros campi, sendo que o Campus Barretos 
manifestou-se interessado e está aguardando aprovação da Procuradoria Jurídica para 
efetuar a transferência. 
Esclarecemos que a atual concessão administrativa de uso de bem público pertinente à 
Cantina do Campus Itapetininga, passou no processo de licitação, cujo Edital 
Concorrência n.º 21/12, e teve seu contrato firmado inicialmente para o período de 
04/02/2013 a 03/02/2014, com possibilidades de prorrogação até complementar o prazo 

servidores no setor. A exemplo disso, o número de servidores alocados na UADIN 

passou, nesse nosso primeiro ano de gestão, de 3 para 5, um aumento de quase 100% 

na força de trabalho do setor. É compromisso dessa gestão fortalecer e racionalizar, cada 
vez mais, as ações de controle da UADIN, assim, permanentemente, reafirmamos nosso 

compromisso em dimensioná-la de forma a acompanhar com mais condições a expansão 

do Instituto. 
Análise do Controle Interno: Pode ser considerado que o redimensionamento da UADIN 

proposto pela recomendação, no sentido de refletir a expansão do IFSP, foi satisfatório, 

uma vez que houve um aumento significativo no quantitativo de servidores da UADIN. O 

resultado concreto, entretanto, poderá ser aferido na avaliação do cumprimento do PAINT 
do ano seguinte. 

Posição da Secretaria Federal de Controle: Recomendação atendida. 
STATUS: Implantada 

4.1.1.2 Deficiências nos Controles Internos Administrativos quanto ao ambiente de 

controle, à avaliação de risco, aos procedimentos de controle e à informação e 

comunicação. 

Recomendação 001: Que o IFSP apresente o Manual de Gestão do Patrimônio do IFSP 

quando esse estiver concluído, demonstrando haver sanado as deficiências encontradas. 

Providências Implantadas: O Manual de Gestão do Patrimônio do IFSP — Bens Imóveis 

será elaborado em setembro de 2014, por um servidor que se dedicará exclusivamente 

para a confecção desse manual. Após essa confecção, o manual será encaminhado para 

aprovação e, posteriormente, publicação na página do IFSP. Por envolver gerenciamento 

de risco, a estruturação desse documento depende da participação de profissionais da 
área da engenharia e de segurança. Quanto aos Manuais de Gestão de Patrimônio dos 

Bens Móveis e Incorporação e à nova versão do Manual do Inventário de Bens Móveis 
informados serão disponibilizados para a revisão de texto até o final de setembro de 2014. 
O Manual de Desfazimento de Bens Patrimoniais tem previsão de entrega, para a revisão, 

para o final de outubro de 2014. 
Análise do Controle Interno: Manteremos em acompanhamento até a apresentação do 

Manual de Gestão de Patrimônio. 

Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração (atendimento parcial). 
Prazo de Atendimento: 02/01/2015. 

SOLICITAÇÕES DA CGUI/SP. 
E-mail datado em 18/03/2014 — Adriano Pandolfi de Oliveira — Informação a respeito de 

denúncia. 
Estou com duas denúncias, uma do Campus Cubatão (equipamentos sem uso — prensa, 

balança e equipamentos de informática) e uma do Campus Itapetininga (cantina cedida 

sem licitação. Agradeço se você puder mandar trabalhos que se relacionem ao controle 

patrimonial de Cubatão e a questão da Cantina em Itapetininga. 
Resposta: E-mails datados em 31/03/2014. Esclarecemos que os bens patrimoniais 

Balança Eletrônica — tombo n.º 49040 e Prensa Hidráulica — tombo n.º 51779 encontram- 

se sem uso no momento, sob guarda e manutenção do Campus Cubatão. Os bens, em 
20/12/2013, foram oferecidos para outros campi, sendo que o Campus Barretos 

manifestou-se interessado e está aguardando aprovação da Procuradoria Jurídica para 

efetuar a transferência. 
Esclarecemos que a atual concessão administrativa de uso de bem público pertinente à 

Cantina do Campus Itapetininga, passou no processo de licitação, cujo Edital 

Concorrência n.º 21/12, e teve seu contrato firmado inicialmente para o período de 

04/02/2013 a 03/02/2014, com possibilidades de prorrogação até complementar o prazo 
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de cinco anos. Em tempo, informamos que o presente contrato firmado foi por ambas as 
partes, prorrogado por 12 meses, correspondente ao período de 04/02/2014 a 
03/02/2015, conforme aditamento incluso. 
 
E-mail datado em 25/04/2014 – Luis Eduardo Tortella Baião – Solicita levantamento de 
Laboratórios de Engenharia. 
Solicitamos a esse IFSP um levantamento dos laboratórios de engenharia existentes 
nesse Instituto, com vistas a informar a esta CGU-Regional/SP os ensaios/inspeções que 
realiza. 
Resposta: A Diretoria de Infraestrutura e Expansão – DIE informou que os laboratórios 
dos campi do IFSP são incipientes e têm atualmente apenas características didáticas 
sendo de uso exclusivo para o apoio às aulas dos cursos correlatos. A DIE vem atuando 
junto aos campi do IFSP no sentido de reformular os existentes e implantar novos projetos 
para que passem atender essas especificações, mas isto não é medida de curto prazo. 
 
E-mail em 23/05/2014 – Adriano Pandolfi de Oliveira – Informação a respeito de denúncia 
– Cantina – Campus Itapetininga, Patrimônio de Cubatão e Construção do Campus 
Jacareí, conforme arquivo anexo – Solicitação de Auditoria 2014505055, como seguem: 
1.Campus Cubatão – Auditoria nº 23059.006690/2012-82: 
1.1. Informar sobre o andamento do processo de acúmulo irregular de cargos nº 
23305.01895/2013-01; 
Resposta: Seguem as informações referente ao andamento do processo citado: 
- Em 24 de outubro de 2013, a Coordenadoria de Legislação e Normas emitiu o seguinte 
parecer: “estão no limite da carga horária máxima permitida, o que caracteriza legal a 
acumulação de cargos”. 
- Em 04/11/2014, a Procuradoria Jurídica do IFSP emitiu a Cota n.º 1257/2013, solicitando 
informações para a conclusão da análise solicitada, dentre elas a recomendação de 
emissão de ofício à Prefeitura Municipal de Cubatão, para que informassem a data exata 
do ingresso das servidoras na prefeitura. A resposta ao ofício chegou em 19/05/2014. 
- A nota do MPOG, as folhas de horário de trabalho assinadas pelas professoras e, ainda, 
a resposta à COTA, citada no parecer da Coordenadoria de Legislação e Normas, foram 
anexados aos autos. 
- Assim, os autos retornarão à Procuradoria Jurídica do IFSP para conclusão da análise 
solicitada anteriormente. 
1.2. Informar se os equipamentos descritos no Memorando 017/UADIN, de 
25/04/2014, já tiveram destinação final e se estão em uso. 
Resposta: O Campus Barretos manifestou-se interessado na balança eletrônica e na 
prensa hidráulica, que irão atender a área de Gestão de Resíduos Sólidos, onde há 
cursos e docentes capacitados para desenvolver os trabalhos. O Coordenador de 
Almoxarifado e Patrimônio do Campus Cubatão providenciou o Termo de Transferência 
de Responsabilidade de Bens Patrimoniais, transferindo a responsabilidade para o 
servidor Sérgio V. Azevedo, cargo professor, com função de diretor geral. O Diretor do 
Campus Barretos está providenciando junto com a Prefeitura Municipal de Barretos o 
transporte dos equipamentos, que foram doados pelo Campus Cubatão, e estão apenas 
aguardando a definição do dia em que o guincho estará disponível ao Campus Cubatão 
para que o transporte seja realizado.  
2.Campus Itapetininga – Cessão de espaço para a cantina: 
2.1. Uma vez que a vigência do contrato de cessão para exploração da cantina no 
campus se iniciou em 04/02/2013, informar se houve trabalho de auditoria ou apuração de 

de cinco anos. Em tempo, informamos que o presente contrato firmado foi por ambas as 

partes, prorrogado por 12 meses, correspondente ao período de 04/02/2014 a 

03/02/2015, conforme aditamento incluso. 

E-mail datado em 25/04/2014 — Luis Eduardo Tortella Baião — Solicita levantamento de 

Laboratórios de Engenharia. 
Solicitamos a esse IFSP um levantamento dos laboratórios de engenharia existentes 

nesse Instituto, com vistas a informar a esta CGU-Regional/SP os ensaios/inspeções que 

realiza. 
Resposta: A Diretoria de Infraestrutura e Expansão — DIE informou que os laboratórios 

dos campi do IFSP são incipientes e têm atualmente apenas características didáticas 

sendo de uso exclusivo para o apoio às aulas dos cursos correlatos. A DIE vem atuando 

junto aos campi do IFSP no sentido de reformular os existentes e implantar novos projetos 
para que passem atender essas especificações, mas isto não é medida de curto prazo. 

E-mail em 23/05/2014 — Adriano Pandolfi de Oliveira — Informação a respeito de denúncia 
— Cantina — Campus Itapetininga, Patrimônio de Cubatão e Construção do Campus 

Jacareí, conforme arquivo anexo — Solicitação de Auditoria 2014505055, como seguem: 

1.Campus Cubatão — Auditoria nº 23059.006690/2012-82: 

1.1. Informar sobre o andamento do processo de acúmulo irregular de cargos nº 

23305.01895/2013-01; 
Resposta: Seguem as informações referente ao andamento do processo citado: 

- Em 24 de outubro de 2013, a Coordenadoria de Legislação e Normas emitiu o seguinte 

parecer: “estão no limite da carga horária máxima permitida, o que caracteriza legal a 
acumulação de cargos”. 

- Em 04/11/2014, a Procuradoria Jurídica do IFSP emitiu a Cota n.º 1257/2013, solicitando 

informações para a conclusão da análise solicitada, dentre elas a recomendação de 
emissão de ofício à Prefeitura Municipal de Cubatão, para que informassem a data exata 
do ingresso das servidoras na prefeitura. A resposta ao ofício chegou em 19/05/2014. 

- À nota do MPOG, as folhas de horário de trabalho assinadas pelas professoras e, ainda, 

a resposta à COTA, citada no parecer da Coordenadoria de Legislação e Normas, foram 
anexados aos autos. 

- Assim, os autos retornarão à Procuradoria Jurídica do IFSP para conclusão da análise 

solicitada anteriormente. 

1.2. Informar se os equipamentos descritos no Memorando 017/UADIN, de 

25/04/2014, já tiveram destinação final e se estão em uso. 

Resposta: O Campus Barretos manifestou-se interessado na balança eletrônica e na 

prensa hidráulica, que irão atender a área de Gestão de Resíduos Sólidos, onde há 

cursos e docentes capacitados para desenvolver os trabalhos. O Coordenador de 

Almoxarifado e Patrimônio do Campus Cubatão providenciou o Termo de Transferência 
de Responsabilidade de Bens Patrimoniais, transferindo a responsabilidade para o 

servidor Sérgio V. Azevedo, cargo professor, com função de diretor geral. O Diretor do 

Campus Barretos está providenciando junto com a Prefeitura Municipal de Barretos o 
transporte dos equipamentos, que foram doados pelo Campus Cubatão, e estão apenas 

aguardando a definição do dia em que o guincho estará disponível ao Campus Cubatão 

para que o transporte seja realizado. 
2.Campus Itapetininga — Cessão de espaço para a cantina: 

2.1. Uma vez que a vigência do contrato de cessão para exploração da cantina no 

campus se iniciou em 04/02/2013, informar se houve trabalho de auditoria ou apuração de 
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responsabilidade sobre a suposta cessão do espaço, sem licitação, antes do período 
contratado. 
Resposta: O Campus de Itapetininga teve suas atividades iniciadas no mês de agosto de 
2010, mesmo período que teve o primeiro contrato de concessão onerosa para a cantina 
do Campus firmado, a saber: Contrato n.º 427/2010, concessionária Berenice Leite 
Batalha de Lima, firmado inicialmente por 12 (doze) meses a partir de 02/08/2010. O 
referido contrato foi por interesse de ambos, sendo prorrogado por mais 12 (doze) meses, 
conforme Primeiro Termo Aditivo firmado em 29/07/2011, com vigência para o período de 
02/08/2011 a 01/08/2012. 
Outrossim, durante a validade do termo aditivo, em 1.º de junho de 2012, o Diretor Geral 
do Campus Itapetininga manifestou a inexistência do interesse em prorrogar novamente o 
contrato n.º 427/2010, por mais 12 (doze) meses, respeitando o prazo contratual para o 
posicionamento de renovações contratuais, conforme Ofício n.º 18/2012-DRG. 
Ainda, o Diretor do Campus Itapetininga informou que não aditou o contrato n.º 427/2010 
por motivo de inviabilidade do projeto básico anterior, por não atender às necessidades 
atual do Campus. Diante dos fatos, o Campus de Itapetininga passou a tramitar o 
processo de encaminhamento do novo Projeto Básico da Cantina, conforme Memorando 
56/2012, de 14/06/2012, direcionado à Diretoria Administrativa da Reitoria. 
Diante da demanda de nova concessionária para a cantina do Campus Itapetininga, o 
novo contrato (n.º 001/2013- ITP) com a concessionária Silva Hiromi Kosoegawa foi 
firmado, com validade para o período de 04/02/2013 a 03/02/2014. Atualmente, o contrato 
n.º 001/2013 – ITP foi aditado por mais 12 (doze) meses, conforme primeiro termo aditivo, 
vigente de 04/02/2014 a 03/02/2015.  
Em tempo, esclarecemos que conforme informado pelo Diretor do Campus Itapetininga, 
não houve no intervalo de 02/08/2012 a 03/02/2013 nenhuma concessão do espaço da 
cantina, tendo ficado o espaço fechado no período correspondente. Ressaltou, ainda, que 
houve férias, recessos e períodos de greve, nos quais o Campus teve pouca 
movimentação.  
Informamos que a Unidade de Auditoria Interna e o Reitor do IFSP não tiveram 
conhecimento sobre o fato e nem receberam denúncia de irregularidade no período 
abrangido de 02/08/2012 a 03/02/2013, referente ao Campus Itapetininga, com relação ao 
espaço cedido da cantina, motivo pelo qual não houve trabalho de auditoria ou apuração 
de responsabilidade. 
3.Campus Jacareí – Construção do campus: 
3.1. Informar, e disponibilizar, se houver, relatório da auditoria interna a respeito da obra; 
Resposta: Segue anexo o Relatório de Auditoria 001/2013, emitido pela Unidade de 
Auditoria Interna, na área de Licitações, cujo documento também trata da obra do 
Campus Jacareí. 
3.2. Disponibilizar, se houver, relatórios de construção das etapas da obra e relatórios dos 
fiscais do contrato. 
Resposta: Segue anexo o DVD contendo os relatórios, referentes à obra do Campus 
Jacareí. 
 
SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM CARAGUATATUBA. 
Em 05/08/2014, recebemos o Ofício n.º 416/2014-PRM-CGT-SP da Procuradoria da 
República em Caraguatatuba, de 16 de julho de 2014, pedindo informações referente ao 
Procedimento Preparatório n.º 1.34.033.000044/2014-22 relativo instauração para apurar 
possíveis irregularidades na concessão de diárias em favor da servidora pública federal 
Sheyla Gorayeb Silva – Gerente Administrativa, do IFSP/Campus Caraguatatuba, no 
exercício de 2013. 

responsabilidade sobre a suposta cessão do espaço, sem licitação, antes do período 

contratado. 
Resposta: O Campus de Itapetininga teve suas atividades iniciadas no mês de agosto de 

2010, mesmo período que teve o primeiro contrato de concessão onerosa para a cantina 

do Campus firmado, a saber: Contrato n.º 427/2010, concessionária Berenice Leite 

Batalha de Lima, firmado inicialmente por 12 (doze) meses a partir de 02/08/2010. O 
referido contrato foi por interesse de ambos, sendo prorrogado por mais 12 (doze) meses, 

conforme Primeiro Termo Aditivo firmado em 29/07/2011, com vigência para o período de 

02/08/2011 a 01/08/2012. 

Outrossim, durante a validade do termo aditivo, em 1.º de junho de 2012, o Diretor Geral 
do Campus Itapetininga manifestou a inexistência do interesse em prorrogar novamente o 

contrato n.º 427/2010, por mais 12 (doze) meses, respeitando o prazo contratual para o 

posicionamento de renovações contratuais, conforme Ofício n.º 18/2012-DRG. 
Ainda, o Diretor do Campus Itapetininga informou que não aditou o contrato n.º 427/2010 

por motivo de inviabilidade do projeto básico anterior, por não atender às necessidades 

atual do Campus. Diante dos fatos, o Campus de Itapetininga passou a tramitar o 
processo de encaminhamento do novo Projeto Básico da Cantina, conforme Memorando 

56/2012, de 14/06/2012, direcionado à Diretoria Administrativa da Reitoria. 

Diante da demanda de nova concessionária para a cantina do Campus Itapetininga, o 

novo contrato (n.º 001/2013- ITP) com a concessionária Silva Hiromi Kosoegawa foi 
firmado, com validade para o período de 04/02/2013 a 03/02/2014. Atualmente, o contrato 

n.º 001/2013 — ITP foi aditado por mais 12 (doze) meses, conforme primeiro termo aditivo, 

vigente de 04/02/2014 a 03/02/2015. 
Em tempo, esclarecemos que conforme informado pelo Diretor do Campus Itapetininga, 

não houve no intervalo de 02/08/2012 a 03/02/2013 nenhuma concessão do espaço da 

cantina, tendo ficado o espaço fechado no período correspondente. Ressaltou, ainda, que 
houve férias, recessos e períodos de greve, nos quais o Campus teve pouca 

movimentação. 
Informamos que a Unidade de Auditoria Interna e o Reitor do IFSP não tiveram 

conhecimento sobre o fato e nem receberam denúncia de irregularidade no período 
abrangido de 02/08/2012 a 03/02/2013, referente ao Campus Itapetininga, com relação ao 

espaço cedido da cantina, motivo pelo qual não houve trabalho de auditoria ou apuração 

de responsabilidade. 
3.Campus Jacareí — Construção do campus: 

3.1. Informar, e disponibilizar, se houver, relatório da auditoria interna a respeito da obra; 

Resposta: Segue anexo o Relatório de Auditoria 001/2013, emitido pela Unidade de 

Auditoria Interna, na área de Licitações, cujo documento também trata da obra do 

Campus Jacareí. 

3.2. Disponibilizar, se houver, relatórios de construção das etapas da obra e relatórios dos 
fiscais do contrato. 

Resposta: Segue anexo o DVD contendo os relatórios, referentes à obra do Campus 

Jacareí. 

SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM CARAGUATATUBA. 
Em 05/08/2014, recebemos o Ofício n.º 416/2014-PRM-CGT-SP da Procuradoria da 
República em Caraguatatuba, de 16 de julho de 2014, pedindo informações referente ao 

Procedimento Preparatório n.º 1.34.033.000044/2014-22 relativo instauração para apurar 

possíveis irregularidades na concessão de diárias em favor da servidora pública federal 
Sheyla Gorayeb Silva — Gerente Administrativa, do IFSP/Campus Caraguatatuba, no 

exercício de 2013. 
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Resposta: Encaminhamos resposta em 20/08/2014, por meio do Ofício n.º 808/2014-
UAD, de 18 de agosto de 2014. 
 
SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO DO MEC. 
Em 13/06/2014, recebemos e-mail do Sr. Manoel Gomes Marciape Neto - Assessor 
Especial de Controle Interno solicitação colaboração no sentido de levantar e informar as 
dificuldades enfrentadas pelo IFSP para atendimento dos pedidos de informações n.ºs 
23480.004961/2014-47 e 23480.005034/2014-44. 
Resposta: Informamos que os pedidos de informações acima citados estão sendo 
tomadas providências no sentido de esclarecer os fatos e dar a devida assistência aos 
reclamantes. Informamos os pronunciamentos do Diretor Geral do Campus de Guarulhos 
ao Ouvidor Geral do IFSP.  
 
c) AUDITORIA INTERNA 
                   O relatório com o resultado da auditoria, juntamente com o plano de 
providência foram encaminhados aos setores responsáveis, para manifestação e 
implantação das recomendações. 
                   No Relatório de Auditoria 001/2014 referente aos trabalhos desenvolvidos na 
área de Patrimônio, foram feitas as seguintes recomendações. Os trabalhos de auditoria 
foram iniciados em 20/05/2013 e encerrados em 17/01/2014. 
CAMPUS ARARAQUARA: 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manual de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 
Recomendações:  
- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias.  
- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 
os servidores e usuários. 
- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
3.2.5. Constatação: Falta de reparos nos bens imóveis do campus. 
Recomendação: Fazer as necessárias manutenções e reparos, correspondente à 
conservação da infraestrutura física do campus, atendendo assim às necessidades dos 
usuários e oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores. 
 
CAMPUS AVARÉ 
3.1.1. Constatação: Autuação de vários números de processos para o mesmo 
processo. 
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Em 13/06/2014, recebemos e-mail do Sr. Manoel Gomes Marciape Neto - Assessor 

Especial de Controle Interno solicitação colaboração no sentido de levantar e informar as 
dificuldades enfrentadas pelo IFSP para atendimento dos pedidos de informações n.ºs 
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c) AUDITORIA INTERNA 

O relatório com o resultado da auditoria, juntamente com o plano de 

providência foram encaminhados aos setores responsáveis, para manifestação e 
implantação das recomendações. 

No Relatório de Auditoria 001/2014 referente aos trabalhos desenvolvidos na 

área de Patrimônio, foram feitas as seguintes recomendações. Os trabalhos de auditoria 
foram iniciados em 20/05/2013 e encerrados em 17/01/2014. 
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3.2.3. Constatação: Ausência de Manual de normas e procedimentos de acesso às 
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- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 
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- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
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- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 

em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 

identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção. 

- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 

imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 

regularizando o funcionamento do prédio. 

- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 

aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 
3.2.5. Constatação: Falta de reparos nos bens imóveis do campus. 
Recomendação: Fazer as necessárias manutenções e reparos, correspondente à 

conservação da infraestrutura física do campus, atendendo assim às necessidades dos 
usuários e oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores. 

CAMPUS AVARÉ 
3.1.1. Constatação: Autuação de vários números de processos para o mesmo 
processo. 
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Recomendação: Que a autuação dos processos siga o disposto constante na Orientação 
Normativa n.º 02, de 01 de abril de 2014, da Advocacia Geral da União, e na Portaria 
SLTI/MPOG n.º 5, de 19 de dezembro de 2002.  
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 
Cessão de Espaço Físico. 
Recomendações: 
- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 
- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 
estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos.  
3.1.3. Constatação: Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão 
de Espaço Físico. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação dos resultados das 
licitações e executar o mesmo procedimento nos próximos processos. 
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com água/luz, 
cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 
Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 
Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 – Outros 
Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 
3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 
Recomendações:  
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo.  
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 
3.1.12. Constatação: Cálculo indevido de juros e multa. 
Recomendações: 
- Deverá fazer os cálculos dos meses de outubro/2011 a junho/2013 dos juros e multas 
pelos atrasos dos recebimentos de alugueis e com ressarcimento das despesas com 
água e luz. Notificar a Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança.  
- Apresentar à UADIN as Guias de Recolhimento - GRU das diferenças dos recebimentos 
de alugueis e dos ressarcimentos com despesas de água/luz. 
3.1.16. Constatação: Ausência de numeração e rubrica nos processos de 
Concessão de Uso do Espaço Físico do campus. 
Recomendação: O processo deve estar numerado, na forma sequencial, e rubricado, em 
todas as folhas que foram juntadas ao processo, de acordo com o item 5.2, do Anexo, 
Portaria Normativa nº 05, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística 
e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 
na Cantina do campus. 

Recomendação: Que a autuação dos processos siga o disposto constante na Orientação 
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- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 

- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 

estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos. 
3.1.3. Constatação: Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão 

de Espaço Físico. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação dos resultados das 

licitações e executar o mesmo procedimento nos próximos processos. 
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com águalluz, 

cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 

Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 

Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 — Outros 

Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 

consta no SIAFI. 
3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 

Recomendações: 

- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 

recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 

- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 

garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 

envolvidos na execução do objeto. 
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 

recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 

- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 

garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 

envolvidos na execução do objeto. 
3.1.12. Constatação: Cálculo indevido de juros e multa. 

Recomendações: 

- Deverá fazer os cálculos dos meses de outubro/2011 a junho/2013 dos juros e multas 

pelos atrasos dos recebimentos de alugueis e com ressarcimento das despesas com 
água e luz. Notificar a Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança. 

- Apresentar à UADIN as Guias de Recolhimento - GRU das diferenças dos recebimentos 

de alugueis e dos ressarcimentos com despesas de água/luz. 
3.1.16. Constatação: Ausência de numeração e rubrica nos processos de 

Concessão de Uso do Espaço Físico do campus. 
Recomendação: O processo deve estar numerado, na forma sequencial, e rubricado, em 

todas as folhas que foram juntadas ao processo, de acordo com o item 5.2, do Anexo, 
Portaria Normativa nº 05, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística 

e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 

na Cantina do campus. 

36



37 
 

Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 
Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 
Recomendação: Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização 
está afixado em local visível ao público. Para um controle efetivo, juntar ao processo uma 
cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 
serviços. 
Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações:  
a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência (Anexo), que convoca o servidor para ciência da portaria de 
designação das funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de 
desconhecimento. 
b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue:  
- cópia do contrato; 
- cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 
do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 
orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 
bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 
citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 
físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 
Recomendações: 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias. 
- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 
os servidores e usuários. 
- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio, exceto o Campus Cubatão. 

Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 

Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 

Recomendação: Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização 

está afixado em local visível ao público. Para um controle efetivo, juntar ao processo uma 
cópia do respectivo comprovante. 

3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 
serviços. 

Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 

Recomendações: 

a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 

o Termo de Anuência (Anexo), que convoca o servidor para ciência da portaria de 

designação das funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de 

desconhecimento. 
b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 

prepare a seguinte documentação a ser entregue: 

- cópia do contrato; 
- Cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- Cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 

- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 

do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 

Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 

orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 
bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 

citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 

mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 

físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 

dependências do campus. 

Recomendações: 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 

controle de entrada e saída nas portarias. 
- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 

os servidores e usuários. 

- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 

campus. 
Recomendações: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 

identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção. 

- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 

imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 

regularizando o funcionamento do prédio, exceto o Campus Cubatão. 
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- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
 
CAMPUS BARRETOS 
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 
Cessão de Espaço Físico. 
Recomendação: Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa 
de preços. Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a 
fim de estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos.  
3.1.3. Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão de Espaço 
Físico. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação das licitações e executar 
o mesmo procedimento nos próximos processos.  
3.1.4. Inexistência de documentação de ato de Adjudicação e Homologação. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios do Campus Barretos os atos de 
adjudicação e homologação de licitações e executar o mesmo procedimento nos próximos 
processos.  
3.1.7. Inexistência de documentação de designação dos fiscais do contrato. 
Recomendação: Juntar ao processo licitatório a portaria de designação dos fiscais de 
contrato. 
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com água/luz, 
cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 
Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 
Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 – Outros 
Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 
3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 
Recomendação: O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos 
os recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
3.1.12. Constatação: Cálculo indevido de juros e multa. 
Recomendações:  
- Deverá fazer os cálculos dos meses de fevereiro, março, junho/2012 e setembro a 
março/2013 dos juros e multas pelos atrasos dos recebimentos de alugueis e 
ressarcimento com despesas de água e luz.  
-  Notificar a Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança.  
- Apresentar à UADIN as Guias de Recolhimento - GRU das diferenças dos recebimentos 
de aluguéis e dos ressarcimentos com despesas de água/luz. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 
na Cantina do campus. 

Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 
Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 
Recomendações:  
- Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização está afixado em 
local visível ao público.  
- Para um controle efetivo, juntar ao processo uma cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 
serviços prestados pela Cantina. 

- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 

aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 

CAMPUS BARRETOS 

3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 

Cessão de Espaço Físico. 

Recomendação: Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa 

de preços. Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a 
fim de estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos. 

3.1.3. Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão de Espaço 
Físico. 

Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação das licitações e executar 

o mesmo procedimento nos próximos processos. 
3.1.4. Inexistência de documentação de ato de Adjudicação e Homologação. 

Recomendação: Juntar aos processos licitatórios do Campus Barretos os atos de 

adjudicação e homologação de licitações e executar o mesmo procedimento nos próximos 

processos. 
3.1.7. Inexistência de documentação de designação dos fiscais do contrato. 

Recomendação: Juntar ao processo licitatório a portaria de designação dos fiscais de 

contrato. 
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com águalluz, 

cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 

Espaço Físico. 

Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 

Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 — Outros 

Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 

receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 

3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 

Recomendação: O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos 

os recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
3.1.12. Constatação: Cálculo indevido de juros e multa. 

Recomendações: 

- Deverá fazer os cálculos dos meses de fevereiro, março, junho/2012 e setembro a 

março/2013 dos juros e multas pelos atrasos dos recebimentos de alugueis e 

ressarcimento com despesas de água e luz. 
- Notificar a Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança. 

- Apresentar à UADIN as Guias de Recolhimento - GRU das diferenças dos recebimentos 

de aluguéis e dos ressarcimentos com despesas de água/luz. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 

na Cantina do campus. 

Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 

Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 

Recomendações: 

- Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização está afixado em 

local visível ao público. 

- Para um controle efetivo, juntar ao processo uma cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 

serviços prestados pela Cantina. 
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Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações:  
a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 
funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 
b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue:  
- cópia do contrato; 
- cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 
do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 
orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 
bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 
citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 
físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 
Recomendações: 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias.  
- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 
os servidores e usuários. 
- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
 
CAMPUS BIRIGUI: 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 
Recomendações:  
- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias. 

Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 

Recomendações: 

a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 

funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 

b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 

prepare a seguinte documentação a ser entregue: 
- cópia do contrato; 

- Cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- Cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 

do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 

Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 
orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 

bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 

citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 

c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 

físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 

dependências do campus. 
Recomendações: 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias. 

- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 

os servidores e usuários. 
- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 

3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 

campus. 
Recomendações: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 

em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 

identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 

programação e acompanhamento da manutenção. 

- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 

- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 

regularizando o funcionamento do prédio. 

- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 

CAMPUS BIRIGUI: 

3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 

Recomendações: 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 

controle de entrada e saída nas portarias. 
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- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 
os servidores e usuários. 
- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
 

CAMPUS BOITUVA: 
3.2.1. Ausência de documentação do Imóvel. 
Recomendação: Adotar providências para regularização da documentação do imóvel que 
não possuem documentos habilitados para a incorporação no SPIUnet. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 

Recomendações:  
- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias. 
- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 
os servidores e usuários. 
- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
 

CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA 
3.1.1. Constatação: Autuação de vários números de processos para o mesmo 
processo. 

- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 

os servidores e usuários. 

- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 

campus. 
Recomendações: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 

em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 

identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção. 

- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 

imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 

regularizando o funcionamento do prédio. 

- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 

CAMPUS BOITUVA: 

3.2.1. Ausência de documentação do Imóvel. 

Recomendação: Adotar providências para regularização da documentação do imóvel que 

não possuem documentos habilitados para a incorporação no SPIUnet. 

3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 

Recomendações: 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 

controle de entrada e saída nas portarias. 
- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 

os servidores e usuários. 

- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 

campus. 
Recomendações: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 

identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção. 

- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 

imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 

regularizando o funcionamento do prédio. 

- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 

aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 

CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA 
3.1.1. Constatação: Autuação de vários números de processos para o mesmo 
processo. 
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Recomendação: Que a autuação dos processos siga o disposto constante na Orientação 
Normativa n.º 02, de 01 de abril de 2014, da Advocacia Geral da União, e na Portaria 
SLTI/MPOG n.º 5, de 19 de dezembro de 2002.  
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 
Cessão de Espaço Físico. 
Recomendações: 
- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 
-Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 
estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos.  
3.1.3. Constatação: Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão 
de Espaço Físico. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação dos resultados das 
licitações e executar o mesmo procedimento nos próximos processos. 
3.1.4. Constatação: Inexistência de documentação de ato de Adjudicação e 
Homologação. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios do Campus os atos de adjudicação e 
homologação das licitações e executar o mesmo procedimento nos próximos processos. 
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com água/luz, 
cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 
Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 
Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 – Outros 
Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 
3.1.10. Constatação: Código da receita utilizado indevidamente na Guia de 
Recolhimento com ressarcimento de água e luz. 
Recomendação: Fazer o acompanhamento mensal dos recolhimentos de aluguel e 
ressarcimento com despesas de água e luz, verificando se a Concessionária registrou na 
guia o código da receita, de acordo com a cláusula 2ª §§ 3º e 4º, do Contrato. Caso não 
esteja de acordo, solicitar à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças a retificação no 
Sistema SIAFI, orientando a Concessionária para a devida regularização, por escrito. 
3.1.12. Constatação: Cálculo indevido de juros e multa. 
Recomendações:  
- Deverá fazer os cálculos dos meses de julho a setembro/2010, fevereiro e março de 
2011, junho a outubro de 2012 dos juros e multas pelos atrasos dos recebimentos do 
alugueis. Notificar a Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança.  
- Deverá fazer os cálculos dos meses de julho a setembro de 2010, fevereiro e março de 
2011 e junho de 2011 a maio de 2013 dos juros e multas pelos atrasos dos recebimentos 
das contas de água e luz. Notificar a Concessionária sobre os valores e proceder a 
cobrança.  
- Apresentar à UADIN as Guias de Recolhimento - GRU das diferenças dos recebimentos 
de aluguéis e dos ressarcimentos com despesas de água/luz. 
 
3.1.13. Constatação: Ausência de fiscalização do contrato pelo fiscal designado. 
Recomendações: Que Fiscal do Contrato solicite à Coordenadoria de Finanças a 
planilha com os cálculos e o valor do IPC do período para o reajuste do aluguel e juntá-los 
ao processo. 
- Notificar à Concessionária as devidas correções dos valores do aluguel/água/luz, 
conforme preconiza em contrato na cláusula 2.ª § 3.º - “O valor da remuneração será 
corrigido a cada 12 meses, com base na variação do IPC ocorrido no período valor da 

Recomendação: Que a autuação dos processos siga o disposto constante na Orientação 

Normativa n.º 02, de 01 de abril de 2014, da Advocacia Geral da União, e na Portaria 

SLTI/MPOG n.º 5, de 19 de dezembro de 2002. 
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 
Cessão de Espaço Físico. 

Recomendações: 

- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 

-Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 

estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos. 
3.1.3. Constatação: Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão 

de Espaço Físico. 

Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação dos resultados das 

licitações e executar o mesmo procedimento nos próximos processos. 

3.1.4. Constatação: Inexistência de documentação de ato de Adjudicação e 
Homologação. 

Recomendação: Juntar aos processos licitatórios do Campus os atos de adjudicação e 

homologação das licitações e executar o mesmo procedimento nos próximos processos. 
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com águalluz, 

cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 

Espaço Físico. 
Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 

Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 — Outros 
Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 

receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 

consta no SIAFI. 
3.1.10. Constatação: Código da receita utilizado indevidamente na Guia de 

Recolhimento com ressarcimento de água e luz. 

Recomendação: Fazer o acompanhamento mensal dos recolhimentos de aluguel e 

ressarcimento com despesas de água e luz, verificando se a Concessionária registrou na 

guia o código da receita, de acordo com a cláusula 22 88 3º e 4º, do Contrato. Caso não 

esteja de acordo, solicitar à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças a retificação no 
Sistema SIAFI, orientando a Concessionária para a devida regularização, por escrito. 

3.1.12. Constatação: Cálculo indevido de juros e multa. 
Recomendações: 

- Deverá fazer os cálculos dos meses de julho a setembro/2010, fevereiro e março de 

2011, junho a outubro de 2012 dos juros e multas pelos atrasos dos recebimentos do 

alugueis. Notificar a Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança. 

- Deverá fazer os cálculos dos meses de julho a setembro de 2010, fevereiro e março de 
2011 e junho de 2011 a maio de 2013 dos juros e multas pelos atrasos dos recebimentos 

das contas de água e luz. Notificar a Concessionária sobre os valores e proceder a 

cobrança. 
- Apresentar à UADIN as Guias de Recolhimento - GRU das diferenças dos recebimentos 

de aluguéis e dos ressarcimentos com despesas de água/luz. 

3.1.13. Constatação: Ausência de fiscalização do contrato pelo fiscal designado. 

Recomendações: Que Fiscal do Contrato solicite à Coordenadoria de Finanças a 
planilha com os cálculos e o valor do IPC do período para o reajuste do aluguel e juntá-los 
ao processo. 
- Notificar à Concessionária as devidas correções dos valores do aluguel/água/luz, 

conforme preconiza em contrato na cláusula 2.2 8 3.º - “O valor da remuneração será 

corrigido a cada 12 meses, com base na variação do IPC ocorrido no período valor da 
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receita de aluguel será corrigido a cada 12 meses, com base na variação do IPCA 
ocorrido no período.  
- Que o Fiscal de Contrato faça o acompanhamento diariamente e também eventuais 
divergências. Além disso, orientar a Concessionária e solicitar à Coordenadoria de 
Contabilidade os ajustes necessários.  
- Que o Fiscal de Contrato acompanhe efetivamente a execução do contrato, adotando as 
medidas previstas na legislação. 
3.1.16. Constatação: Ausência de numeração e rubrica nos processos de 
Concessão de Uso do Espaço Físico do campus. 
Recomendação: O processo deve estar numerado, na forma sequencial, e rubricado, em 
todas as folhas que foram juntadas ao processo, de acordo com o item 5.2, do Anexo, 
Portaria Normativa nº 05, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística 
e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 
na Cantina do campus. 
Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 
Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 
Recomendação: Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização 
está afixado em local visível ao público. Para um controle efetivo, juntar ao processo uma 
cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 
serviços. 
Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações:  
a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 
funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 
b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue:  
- cópia do contrato; 
- cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 
do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 
orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 
bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 
citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 
físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 
Recomendação: Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando 
normas para o controle de entrada e saída nas portarias. Publicar a norma de acesso ao 
imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos os servidores e usuários. 
Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 

receita de aluguel será corrigido a cada 12 meses, com base na variação do IPCA 

ocorrido no período. 

- Que o Fiscal de Contrato faça o acompanhamento diariamente e também eventuais 
divergências. Além disso, orientar a Concessionária e solicitar à Coordenadoria de 

Contabilidade os ajustes necessários. 

- Que o Fiscal de Contrato acompanhe efetivamente a execução do contrato, adotando as 
medidas previstas na legislação. 

3.1.16. Constatação: Ausência de numeração e rubrica nos processos de 
Concessão de Uso do Espaço Físico do campus. 

Recomendação: O processo deve estar numerado, na forma sequencial, e rubricado, em 

todas as folhas que foram juntadas ao processo, de acordo com o item 5.2, do Anexo, 

Portaria Normativa nº 05, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística 

e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 

na Cantina do campus. 

Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 

Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 

Recomendação: Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização 

está afixado em local visível ao público. Para um controle efetivo, juntar ao processo uma 

cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 

serviços. 
Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 

3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações: 

a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 

funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 

b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue: 

- cópia do contrato; 

- Cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- Cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 

- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 

do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 

orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 

bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 
citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 

mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 

c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 

físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 

Recomendação: Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando 

normas para o controle de entrada e saída nas portarias. Publicar a norma de acesso ao 

imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos os servidores e usuários. 

Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
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3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio, exceto o Campus Cubatão. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
 
CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO: 
3.1.3. Constatação: Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão 
de Espaço Físico. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação dos resultados das 
licitações e executar o mesmo procedimento nos próximos processos.  
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com água/luz, 
cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 
Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 
Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 – Outros 
Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 
3.1.10. Constatação: Código da receita utilizado indevidamente na Guia de 
Recolhimento com ressarcimento de água e luz. 
Recomendação: Fazer o acompanhamento mensal dos recolhimentos de aluguel e 
ressarcimento com despesas de água e luz, verificando se a Concessionária registrou na 
guia o código da receita, de acordo com a cláusula 2ª §§ 3.º e 4.º, do Contrato. Caso não 
esteja de acordo, solicitar à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças a retificação no 
Sistema SIAFI, orientando a Concessionária para a devida regularização, por escrito. 
3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 
Recomendações:  
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 
3.1.12. Constatação: Cálculo indevidos de juros e multa. 
 

3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 

campus. 
Recomendações: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 

em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 

identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 

programação e acompanhamento da manutenção. 

- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 

imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 

regularizando o funcionamento do prédio, exceto o Campus Cubatão. 

- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 

CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO: 
3.1.3. Constatação: Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão 
de Espaço Físico. 

Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação dos resultados das 

licitações e executar o mesmo procedimento nos próximos processos. 
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com águalluz, 

cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 

Espaço Físico. 

Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 

Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 — Outros 

Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 

receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 

consta no SIAFI. 
3.1.10. Constatação: Código da receita utilizado indevidamente na Guia de 
Recolhimento com ressarcimento de água e luz. 

Recomendação: Fazer o acompanhamento mensal dos recolhimentos de aluguel e 

ressarcimento com despesas de água e luz, verificando se a Concessionária registrou na 

guia o código da receita, de acordo com a cláusula 22 8 3.º e 4.º, do Contrato. Caso não 

esteja de acordo, solicitar à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças a retificação no 
Sistema SIAFI, orientando a Concessionária para a devida regularização, por escrito. 

3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 
Recomendações: 

- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 

- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 

mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 

envolvidos na execução do objeto. 

- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 

recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 

mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 

garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 

3.1.12. Constatação: Cálculo indevidos de juros e multa. 
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Recomendações:  
- Deverá fazer os cálculos de juros dos meses fevereiro, março e maio de 2012 pelos 
atrasos dos recebimentos de aluguel e nos meses de julho e setembro de 2012 e 
fevereiro de 2013 deverá fazer os cálculos de juros e multas. No ressarcimento de 
despesas com água/luz deverá fazer os cálculos de juros e multas dos meses de fevereiro 
à setembro de 2012 e fevereiro a abril de 2013. Notificar a Concessionária sobre os 
valores e proceder a cobrança.  
- Calcular as diferenças de recebimento de aluguel e do ressarcimento das despesas com 
água e luz do mês de julho de 2012, que foram recolhidos a menor. Notificar a 
Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança.  
- Apresentar à UADIN as Guias de Recolhimento - GRU que foram regularizadas com os 
valores de aluguéis e dos ressarcimentos com despesas de água/luz. 
3.1.13. Constatação: Ausência de fiscalização do contrato pelo fiscal designado. 
Recomendação: Fazer o acompanhamento referente às guias de recolhimentos de 
aluguéis e dos ressarcimentos, das despesas com água e luz. 
3.1.14. Constatação: Inexistência de recolhimento de aluguel e taxas de água e luz. 
Recomendações:  
- Fazer os cálculos, do mês de dezembro/2012, do aluguel e do ressarcimento com 
despesas de água e luz com os devidos juros e multas, referente aos atrasos dos 
recebimentos. 
- Notificar a Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança. Apresentar à UADIN 
as Guias de Recolhimento - GRU do aluguel e as taxas de água/luz do mês de 
dezembro/2012. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 
na Cantina do campus. 
Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 
Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 
Recomendações: 
- Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização está afixado em 
local visível ao público. 
- Para um controle efetivo, juntar ao processo uma cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 
serviços prestados pela Cantina. 
Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações:  
a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 
funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 
b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue:  
- cópia do contrato; 
- cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 
do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 
orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 

Recomendações: 

- Deverá fazer os cálculos de juros dos meses fevereiro, março e maio de 2012 pelos 

atrasos dos recebimentos de aluguel e nos meses de julho e setembro de 2012 e 
fevereiro de 2013 deverá fazer os cálculos de juros e multas. No ressarcimento de 

despesas com água/luz deverá fazer os cálculos de juros e multas dos meses de fevereiro 

à setembro de 2012 e fevereiro a abril de 2013. Notificar a Concessionária sobre os 
valores e proceder a cobrança. 

- Calcular as diferenças de recebimento de aluguel e do ressarcimento das despesas com 

água e luz do mês de julho de 2012, que foram recolhidos a menor. Notificar a 

Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança. 
- Apresentar à UADIN as Guias de Recolhimento - GRU que foram regularizadas com os 

valores de aluguéis e dos ressarcimentos com despesas de água/luz. 
3.1.13. Constatação: Ausência de fiscalização do contrato pelo fiscal designado. 

Recomendação: Fazer o acompanhamento referente às guias de recolhimentos de 

aluguéis e dos ressarcimentos, das despesas com água e luz. 
3.1.14. Constatação: Inexistência de recolhimento de aluguel e taxas de água e luz. 

Recomendações: 

- Fazer os cálculos, do mês de dezembro/2012, do aluguel e do ressarcimento com 

despesas de água e luz com os devidos juros e multas, referente aos atrasos dos 
recebimentos. 

- Notificar a Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança. Apresentar à UADIN 

as Guias de Recolhimento - GRU do aluguel e as taxas de água/lluz do mês de 
dezembro/2012. 

3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 
na Cantina do campus. 

Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 

Cantina com os praticados na região. 

3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 

Recomendações: 

- Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização está afixado em 

local visível ao público. 
- Para um controle efetivo, juntar ao processo uma cópia do respectivo comprovante. 

3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 
serviços prestados pela Cantina. 

Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 

Recomendações: 

a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 

o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 

funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 
b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 

prepare a seguinte documentação a ser entregue: 

- cópia do contrato; 

- Cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- Cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 

- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 
do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 

Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 

orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 
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bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 
citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 
físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 

Recomendações:  
- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias. 
- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 
os servidores e usuários. 
- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio, exceto o Campus Cubatão. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
 
CAMPI CAPIVARI, CARAGUATATUBA, CATANDUVA, ITAPETININGA, 
REGISTRO E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manual de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 
Recomendações:  
- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias.  
- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 
os servidores e usuários. 
- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio. 

bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 

citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 

mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 

físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 

dependências do campus. 

Recomendações: 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias. 

- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 

os servidores e usuários. 
- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 

3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 

campus. 
Recomendações: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 

em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 

identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 

programação e acompanhamento da manutenção. 

- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 

- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 

regularizando o funcionamento do prédio, exceto o Campus Cubatão. 

- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 

CAMPI CAPIVARI, CARAGUATATUBA, CATANDUVA, ITAPETININGA, 

REGISTRO E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manual de normas e procedimentos de acesso às 

dependências do campus. 

Recomendações: 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias. 

- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 

os servidores e usuários. 

- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 

campus. 
Recomendações: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 

em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 

identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção. 

- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 

imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 

regularizando o funcionamento do prédio. 
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- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
 

CAMPUS CUBATÃO 
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 
Cessão de Espaço Físico. 
Recomendações: 
- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 
- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 
estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos.  
3.1.3. Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão de Espaço 
Físico. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação das licitações e executar 
o mesmo procedimento nos próximos processos.  
3.1.4. Inexistência de documentação de ato de Adjudicação e Homologação. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios dos Campi Cubatão os atos de 
adjudicação e homologação de licitações e executar o mesmo procedimento nos próximos 
processos.  
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com água/luz, 
cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 
Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 
Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 – Outros 
Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 
3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 
Recomendações:  
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 
3.1.12. Constatação: Cálculo indevido de juros e multa. 
Recomendações:  
- Deverá fazer os cálculos dos meses de julho a outubro/2010, fevereiro/2011 e 
fevereiro/2013 dos juros e multas pelos atrasos dos recebimentos dos alugueis. Notificar a 
Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança.  
- Deverá fazer os cálculos dos meses de maio, junho, agosto, novembro e 
dezembro/2010, fevereiro/2011 dos juros e multas pelos atrasos dos ressarcimentos com 
despesas de água e luz. Notificar a Concessionária sobre os valores e proceder a 
cobrança.  
- Apresentar à UADIN as Guias de Recolhimento - GRU das diferenças dos recebimentos 
de aluguéis e dos ressarcimentos com despesas de água/luz. 

- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 

aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 

CAMPUS CUBATÃO 
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 

Cessão de Espaço Físico. 
Recomendações: 

- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 
- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 

estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos. 
3.1.3. Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão de Espaço 

Físico. 

Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação das licitações e executar 

o mesmo procedimento nos próximos processos. 
3.1.4. Inexistência de documentação de ato de Adjudicação e Homologação. 

Recomendação: Juntar aos processos licitatórios dos Campi Cubatão os atos de 

adjudicação e homologação de licitações e executar o mesmo procedimento nos próximos 

processos. 
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com águalluz, 
cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 

Espaço Físico. 

Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 

Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 — Outros 

Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 

consta no SIAFI. 
3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 

Recomendações: 

- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 

recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 

mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 

garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 

envolvidos na execução do objeto. 
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 

recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 

- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 

garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 

envolvidos na execução do objeto. 
3.1.12. Constatação: Cálculo indevido de juros e multa. 

Recomendações: 

- Deverá fazer os cálculos dos meses de julho a outubro/2010, fevereiro/2011 e 

fevereiro/2013 dos juros e multas pelos atrasos dos recebimentos dos alugueis. Notificar a 
Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança. 

- Deverá fazer os cálculos dos meses de maio, junho, agosto, novembro e 

dezembro/2010, fevereiro/2011 dos juros e multas pelos atrasos dos ressarcimentos com 
despesas de água e luz. Notificar a Concessionária sobre os valores e proceder a 

cobrança. 

- Apresentar à UADIN as Guias de Recolhimento - GRU das diferenças dos recebimentos 

de aluguéis e dos ressarcimentos com despesas de água/luz. 
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3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 
na Cantina do campus. 

Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 
Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 
Recomendações: 
- Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização está afixado em 
local visível ao público.  
- Para um controle efetivo, juntar ao processo uma cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 
serviços prestados pela Cantina. 
Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações:  
a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência (Anexo), que convoca o servidor para ciência da portaria de 
designação das funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de 
desconhecimento. 
b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue:  
- cópia do contrato; 
- cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 
do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 
orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 
bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 
citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 
físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 
Recomendações:  
- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias. 
- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 
os servidores e usuários. 
- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  

3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 
na Cantina do campus. 

Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 

Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 

Recomendações: 

- Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização está afixado em 

local visível ao público. 

- Para um controle efetivo, juntar ao processo uma cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 
serviços prestados pela Cantina. 

Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 

Recomendações: 

a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 

o Termo de Anuência (Anexo), que convoca o servidor para ciência da portaria de 

designação das funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de 
desconhecimento. 

b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 

prepare a seguinte documentação a ser entregue: 

- cópia do contrato; 
- Cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- Cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 

- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 

do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 

Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 
orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 

bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 

citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 

mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 

físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 

3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 

dependências do campus. 
Recomendações: 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias. 

- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 

os servidores e usuários. 
- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 

3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 

campus. 
Recomendações: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 

em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 

identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 

programação e acompanhamento da manutenção. 
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- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
 
CAMPUS GUARULHOS 
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 
Cessão de Espaço Físico. 
Recomendações:  
- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 
- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 
estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos.  
3.1.3. Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão de Espaço 
Físico. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação das licitações e executar 
o mesmo procedimento nos próximos processos.  
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com água/luz, 
cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 
Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 
Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 – Outros 
Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 
3.1.10. Constatação: Código da receita utilizado indevidamente na Guia de 
Recolhimento com ressarcimento de água e luz. 
Recomendação: Fazer o acompanhamento mensal dos recolhimentos de aluguel e 
ressarcimento com despesas de água e luz, verificando se a Concessionária registrou na 
guia o código da receita, de acordo com a cláusula 2ª §§ 3.º e 4.º, do Contrato. Caso não 
esteja de acordo, solicitar à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças a retificação no 
Sistema SIAFI, orientando a Concessionária para a devida regularização, por escrito. 
 3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 
Recomendações:  
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 
3.1.12. Constatação: Cálculo indevido de juros e multa. 
Recomendações:  
- Deverá fazer os cálculos do mês de agosto/2012 dos juros e multas pelo atraso do 
recebimento do aluguel. Notificar a Concessionária sobre o valor e proceder a cobrança.  
- Apresentar à UADIN as Guias de Recolhimento - GRU das diferenças dos recebimentos 
de aluguéis e dos ressarcimentos com despesas de água/luz. 

- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 

imóvel. 

- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 

CAMPUS GUARULHOS 

3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 

Cessão de Espaço Físico. 

Recomendações: 

- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 

- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 
estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos. 

3.1.3. Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão de Espaço 
Físico. 

Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação das licitações e executar 

o mesmo procedimento nos próximos processos. 
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com águalluz, 

cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 

Espaço Físico. 
Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 

Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 — Outros 
Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 

receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 

consta no SIAFI. 
3.1.10. Constatação: Código da receita utilizado indevidamente na Guia de 

Recolhimento com ressarcimento de água e luz. 
Recomendação: Fazer o acompanhamento mensal dos recolhimentos de aluguel e 

ressarcimento com despesas de água e luz, verificando se a Concessionária registrou na 
guia o código da receita, de acordo com a cláusula 22 8 3.º e 4.º, do Contrato. Caso não 

esteja de acordo, solicitar à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças a retificação no 
Sistema SIAFI, orientando a Concessionária para a devida regularização, por escrito. 
3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 

Recomendações: 

- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 

- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 

mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 

garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 

- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 

recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 

mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 

garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 

envolvidos na execução do objeto. 
3.1.12. Constatação: Cálculo indevido de juros e multa. 
Recomendações: 

- Deverá fazer os cálculos do mês de agosto/2012 dos juros e multas pelo atraso do 
recebimento do aluguel. Notificar a Concessionária sobre o valor e proceder a cobrança. 

- Apresentar à UADIN as Guias de Recolhimento - GRU das diferenças dos recebimentos 

de aluguéis e dos ressarcimentos com despesas de água/luz. 
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3.1.14. Constatação: Inexistência de recolhimento de aluguel e taxas de água e luz. 
Recomendações:  
- Fazer os cálculos, dos meses de setembro/2012 a junho/2013, dos aluguéis com os 
juros e multas pelos atrasos dos recebimentos. Notificar a Concessionária sobre os 
valores e proceder a cobrança.  
- Fazer os cálculos, dos meses de abril/2012 a junho/2013, de ressarcimento com 
despesas de água e luz com os devidos juros e multas, referente aos atrasos dos 
recebimentos. Notificar a Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança. Caso 
não obtenha êxito, informar o descumprimento ao setor responsável com a finalidade de 
aplicar as sanções cabíveis. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 
na Cantina do campus. 

Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 
Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 
Recomendação: Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização 
está afixado em local visível ao público. Para um controle efetivo, juntar ao processo uma 
cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 
serviços prestados pela Cantina. 
Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações:  
a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 
funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 
b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue:  
- cópia do contrato; 
- cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 
do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 
orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 
bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 
citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 
físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.1. Constatação: Ausência de documentação do Imóvel. 
Recomendação: Adotar providências para regularização da documentação do imóvel que 
não possuem documentos habilitados para a incorporação no SIPUnet. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 
Recomendações:   
- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias. 

3.1.14. Constatação: Inexistência de recolhimento de aluguel e taxas de água e luz. 
Recomendações: 

- Fazer os cálculos, dos meses de setembro/2012 a junho/2013, dos aluguéis com os 
juros e multas pelos atrasos dos recebimentos. Notificar a Concessionária sobre os 

valores e proceder a cobrança. 

- Fazer os cálculos, dos meses de abril/2012 a junho/2013, de ressarcimento com 
despesas de água e luz com os devidos juros e multas, referente aos atrasos dos 

recebimentos. Notificar a Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança. Caso 

não obtenha êxito, informar o descumprimento ao setor responsável com a finalidade de 

aplicar as sanções cabíveis. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 
na Cantina do campus. 

Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 

Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 

Recomendação: Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização 

está afixado em local visível ao público. Para um controle efetivo, juntar ao processo uma 

cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 

serviços prestados pela Cantina. 

Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 

Recomendações: 

a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 

o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 
funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 

b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 

prepare a seguinte documentação a ser entregue: 
- cópia do contrato; 

- Cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- Cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 

do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 

Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 
orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 

bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 

citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 

c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 

físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.1. Constatação: Ausência de documentação do Imóvel. 

Recomendação: Adotar providências para regularização da documentação do imóvel que 

não possuem documentos habilitados para a incorporação no SlPUnet. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 

dependências do campus. 

Recomendações: 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias. 
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- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 
os servidores e usuários. 
- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendação: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
 
CAMPUS HORTOLÂNDIA 
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 
Cessão de Espaço Físico. 
Recomendações: 
- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 
- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 
estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos.  
3.1.3. Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão de Espaço 
Físico. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação das licitações e executar 
o mesmo procedimento nos próximos processos.  
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com água/luz, 
cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 
Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 
Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 – Outros 
Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 
3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 
Recomendações:  
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 

- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 

os servidores e usuários. 

- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 

campus. 
Recomendação: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 

em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 

identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção. 

- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 

imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 

regularizando o funcionamento do prédio. 

- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 

CAMPUS HORTOLÂNDIA 
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 
Cessão de Espaço Físico. 

Recomendações: 

- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 

- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 

estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos. 
3.1.3. Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão de Espaço 

Físico. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação das licitações e executar 

o mesmo procedimento nos próximos processos. 

3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com águalluz, 
cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 

Espaço Físico. 

Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 

Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 — Outros 

Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 

consta no SIAFI. 
3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 

Recomendações: 

- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 

recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 

- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 

garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 

envolvidos na execução do objeto. 
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 

recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 

- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 

mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 

envolvidos na execução do objeto. 
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3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 
na Cantina do campus. 
Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 
Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 
Recomendação: Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização 
está afixado em local visível ao público. Para um controle efetivo, juntar ao processo uma 
cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 
serviços prestados pela Cantina. 
Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações:  
a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 
funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 
b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue:  
- cópia do contrato; 
- cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 
do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 
orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 
bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 
citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 
físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 
Recomendação: Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando 
normas para o controle de entrada e saída nas portarias. Publicar a norma de acesso ao 
imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos os servidores e usuários. 
Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 

3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 

na Cantina do campus. 
Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 

Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 

Recomendação: Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização 

está afixado em local visível ao público. Para um controle efetivo, juntar ao processo uma 

cópia do respectivo comprovante. 

3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 

serviços prestados pela Cantina. 

Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 

Recomendações: 

a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 

o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 

funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 
b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 

prepare a seguinte documentação a ser entregue: 

- cópia do contrato; 
- Cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- Cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 

- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 
do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 

Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 

orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 
bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 

citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 

mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 

físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 

dependências do campus. 

Recomendação: Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando 

normas para o controle de entrada e saída nas portarias. Publicar a norma de acesso ao 

imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos os servidores e usuários. 
Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 

3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 

campus. 
Recomendações: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 

em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 

identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 

programação e acompanhamento da manutenção. 

- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
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- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
 

CAMPUS MATÃO: 
3.2.2. Constatação: Ausência de gestor responsável pelo imóvel. 
Recomendação: Quando o prédio do Campus Matão for concluído e as atividades 
iniciadas, nomeiem formalmente um servidor que seja responsável pela gestão do imóvel. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manual de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 
Recomendações:  
- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias.  
- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 
os servidores e usuários. 
- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
 
CAMPI PIRACICABA E SÃO ROQUE 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manual de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 
Recomendações:  
- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias.  
- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 
os servidores e usuários. 
- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 

- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 

regularizando o funcionamento do prédio. 

- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 

CAMPUS MATÃO: 
3.2.2. Constatação: Ausência de gestor responsável pelo imóvel. 

Recomendação: Quando o prédio do Campus Matão for concluído e as atividades 

iniciadas, nomeiem formalmente um servidor que seja responsável pela gestão do imóvel. 

3.2.3. Constatação: Ausência de Manual de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 

Recomendações: 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 

controle de entrada e saída nas portarias. 

- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 
os servidores e usuários. 

- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 

campus. 

Recomendações: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 

em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 

programação e acompanhamento da manutenção. 
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 

imóvel. 

- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio. 

- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 

aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 

CAMPI PIRACICABA E SÃO ROQUE 

3.2.3. Constatação: Ausência de Manual de normas e procedimentos de acesso às 

dependências do campus. 

Recomendações: 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 

controle de entrada e saída nas portarias. 
- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 

os servidores e usuários. 

- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 

campus. 
Recomendações: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 

identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção. 

- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 

imóvel. 
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- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
3.2.5. Constatação: Falta de reparos nos bens imóveis do campus. 
Recomendação: 
Fazer as necessárias manutenções e reparos, correspondente à conservação da 
infraestrutura física do campus, atendendo assim às necessidades dos usuários e 
oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores. 
 

CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO 
3.1.1. Constatação: Autuação de vários números de processos para o mesmo 
processo. 
Recomendação: Que a autuação dos processos siga o disposto constante na Orientação 
Normativa n.º 02, de 01 de abril de 2014, da Advocacia Geral da União, e na Portaria 
SLTI/MPOG n.º 5, de 19 de dezembro de 2002.  
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 
Cessão de Espaço Físico. 
Recomendações: 
- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 
- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 
estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos.  
3.1.6. Constatação: Inexistência de rubrica nos documentos de habilitação. 
Recomendação: Que a Comissão de Licitação observe se no processo todas as folhas 
foram numeradas e rubricadas pelas partes, evitando eventual substituição de folhas no 
processo. 
3.1.8. Constatação: Desatualização do cadastro junto ao SICAF e Regularidade 
Trabalhista. 
Recomendação: Que o responsável pelo contrato do Campus verifique se a 
Concessionária está com o cadastro no SICAF vencido. Caso esteja, faça a advertência 
por escrito, dando-lhe um prazo para regularização.  
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com água/luz, 
cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 
Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 
Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 – Outros 
Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 
3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 
Recomendações:  
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 

- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 

regularizando o funcionamento do prédio. 

- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 
3.2.5. Constatação: Falta de reparos nos bens imóveis do campus. 

Recomendação: 

Fazer as necessárias manutenções e reparos, correspondente à conservação da 

infraestrutura física do campus, atendendo assim às necessidades dos usuários e 

oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores. 

CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO 

3.1.1. Constatação: Autuação de vários números de processos para o mesmo 

processo. 
Recomendação: Que a autuação dos processos siga o disposto constante na Orientação 

Normativa n.º 02, de 01 de abril de 2014, da Advocacia Geral da União, e na Portaria 
SLTI/MPOG n.º 5, de 19 de dezembro de 2002. 

3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 
Cessão de Espaço Físico. 

Recomendações: 

- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 

- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 

estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos. 
3.1.6. Constatação: Inexistência de rubrica nos documentos de habilitação. 
Recomendação: Que a Comissão de Licitação observe se no processo todas as folhas 

foram numeradas e rubricadas pelas partes, evitando eventual substituição de folhas no 
processo. 

3.1.8. Constatação: Desatualização do cadastro junto ao SICAF e Regularidade 
Trabalhista. 

Recomendação: Que o responsável pelo contrato do Campus verifique se a 

Concessionária está com o cadastro no SICAF vencido. Caso esteja, faça a advertência 
por escrito, dando-lhe um prazo para regularização. 
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com águalluz, 

cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 

Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 

Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 — Outros 

Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 

receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 

3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 
Recomendações: 

- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 

- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 

mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 

envolvidos na execução do objeto. 

- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 

recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 

mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
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garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 
3.1.16. Constatação: Ausência de numeração e rubrica nos processos de 
Concessão de Uso do Espaço Físico do campus. 
Recomendação: O processo deve estar numerado, na forma sequencial, e rubricado, em 
todas as folhas que foram juntadas ao processo, de acordo com o item 5.2, do Anexo, 
Portaria Normativa nº 05, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística 
e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 
na Cantina do campus. 
Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 
Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 
Recomendação: Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização 
está afixado em local visível ao público. Para um controle efetivo, juntar ao processo uma 
cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 
serviços. 
Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações:  
a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 
funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 
b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue:  
- cópia do contrato; 
- cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 
do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 
orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 
bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 
citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 
físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 
Recomendação: Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando 
normas para o controle de entrada e saída nas portarias. Publicar a norma de acesso ao 
imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos os servidores e usuários. 
Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
 
 
 

garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 

envolvidos na execução do objeto. 
3.1.16. Constatação: Ausência de numeração e rubrica nos processos de 

Concessão de Uso do Espaço Físico do campus. 
Recomendação: O processo deve estar numerado, na forma sequencial, e rubricado, em 

todas as folhas que foram juntadas ao processo, de acordo com o item 5.2, do Anexo, 
Portaria Normativa nº 05, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística 

e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 

na Cantina do campus. 

Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 

Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 

Recomendação: Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização 

está afixado em local visível ao público. Para um controle efetivo, juntar ao processo uma 

cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 

serviços. 
Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações: 

a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 

funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 

b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue: 

- cópia do contrato; 

- Cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- Cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 

do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 

orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 

bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 

citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 

c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 

físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 

dependências do campus. 
Recomendação: Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando 

normas para o controle de entrada e saída nas portarias. Publicar a norma de acesso ao 

imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos os servidores e usuários. 

Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 

campus. 
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Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio, exceto o Campus Cubatão. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
3.2.5. Constatação: Falta de reparo nos bens imóveis dos campi. 
Recomendação: Fazer as necessárias manutenções e reparos, correspondente à 
conservação da infraestrutura física do campus, atendendo assim às necessidades dos 
usuários e oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores. 
 
REITORIA: 
Coordenadoria de Contabilidade 
3.1.9. Código da receita de Ressarcimento de despesas com água/luz, cujo código 
foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do Espaço Físico 
dos campi: Avaré, Barretos, Bragança Paulista, Campos do Jordão, Cubatão, 
Guarulhos, Hortolândia, Presidente Epitácio, Salto, São Paulo, Sertãozinho, Suzano 
e Votuporanga. 
Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 
Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 - Outros 
Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 
3.1.10. Código da receita utilizado indevidamente na Guia de Recolhimento com 
ressarcimento de água e luz, nos Campi Bragança Paulista, Campos do Jordão e 
Guarulhos. 
Recomendação: Fazer o acompanhamento mensal dos recolhimentos de aluguel e 
ressarcimento com despesas de água e luz, verificando se a Concessionária registrou na 
guia o código da receita, de acordo com a cláusula 2ª §§ 3.º e 4.º, do Contrato. Caso não 
esteja de acordo, orientar à Coordenadoria Conformidade de Gestão dos Campi a retificar 
no Sistema SIAFI e a mesma orientar a Concessionária para a devida regularização, por 
escrito. 
3.1.16) Ausência de numeração e rubrica nos processos de Concessão de Uso do 
Espaço Físicos dos campi: 

CAMPUS RECOMENDAÇÃO 
Avaré O processo deve estar numerado, na forma sequencial, e 

rubricado, em todas as folhas que foram juntadas ao 
processo, de acordo com item 5.2, do Anexo, Portaria 
Normativa nº 05, de 19 de dezembro de 2002, da 
Secretaria-Adjunta de Logística e Tecnologia da Informação, 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Bragança Paulista 

Presidente Epitácio 
Salto 

Suzano 
Votuporanga 

 

Recomendações: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 

em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 

programação e acompanhamento da manutenção. 
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 

imóvel. 

- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 

regularizando o funcionamento do prédio, exceto o Campus Cubatão. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 

aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 
3.2.5. Constatação: Falta de reparo nos bens imóveis dos campi. 

Recomendação: Fazer as necessárias manutenções e reparos, correspondente à 

conservação da infraestrutura física do campus, atendendo assim às necessidades dos 

usuários e oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores. 

REITORIA: 
Coordenadoria de Contabilidade 

3.1.9. Código da receita de Ressarcimento de despesas com águalluz, cujo código 

foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do Espaço Físico 

dos campi: Avaré, Barretos, Bragança Paulista, Campos do Jordão, Cubatão, 

Guarulhos, Hortolândia, Presidente Epitácio, Salto, São Paulo, Sertãozinho, Suzano 

e Votuporanga. 

Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 

Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 - Outros 

Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 

receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 

consta no SIAFI. 

3.1.10. Código da receita utilizado indevidamente na Guia de Recolhimento com 

ressarcimento de água e luz, nos Campi Bragança Paulista, Campos do Jordão e 

Guarulhos. 

Recomendação: Fazer o acompanhamento mensal dos recolhimentos de aluguel e 

ressarcimento com despesas de água e luz, verificando se a Concessionária registrou na 

guia o código da receita, de acordo com a cláusula 22 8 3.º e 4.º, do Contrato. Caso não 

esteja de acordo, orientar à Coordenadoria Conformidade de Gestão dos Campi a retificar 

no Sistema SIAFI e a mesma orientar a Concessionária para a devida regularização, por 

escrito. 

3.1.16) Ausência de numeração e rubrica nos processos de Concessão de Uso do 

Espaço Físicos dos campi: 

CAMPUS RECOMENDAÇÃO 

Avaré O processo deve estar numerado, na forma sequencial, e 

Bragança Paulista | rubricado, em todas as folhas que foram juntadas ao 
processo, de acordo com item 5.2, do Anexo, Portaria 

Presidente Epitácio | Normativa nº 05, de 19 de dezembro de 2002, da 

  

  

  

  

  

  

        
Salto Secretaria-Adjunta de Logística e Tecnologia da Informação, 

Suzano do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
Votuporanga   
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Diretoria Administrativa 
3.2.6. Constatação: Falhas nas atualizações das reavaliações dos bens imóveis. 
Recomendações:  
1) Que se faça levantamento dos valores de mercado para comparar com os de 
referências dos IPTUs que foram utilizados para as reavaliações no SPIUNet, com o 
intuito de verificar se houve equivalência com os valores praticados no mercado 
imobiliário local. 
2) Que os servidores da Coordenadoria de Patrimônio da Reitoria e da Coordenadoria de 
Contabilidade e Finanças mantenham canal de discussão com a Superintendência do 
Patrimônio da União em São Paulo com o objetivo de superar as dificuldades no momento 
das atualizações dos dados dos bens imóveis.  
3.2.7. Constatação: Ausência de levantamento físico do Inventário de Bens Imóveis. 
Recomendação: Revisar o atual Manual de Inventário Anual, implementando 
procedimentos administrativos de bens imóveis, cujo objetivo é de acrescentar a utilização 
dos imóveis, de acordo com os preceitos insculpidos nos art. 94 a 96 da Lei 4.320/64, 
divulgando entre os Diretores-Gerais dos campi o referido manual, com a finalidade de 
orientar as comissões inventariantes 
 
Diretoria de Infraestrutura e Obras: 
3.2.5) Falta de reparos nos bens imóveis dos campi. 

CAMPUS RECOMENDAÇÃO 
Araraquara  

Recomenda-se que façam as necessárias manutenções e 
reparos, correspondente à conservação da infraestrutura física 
dos campi, atendendo assim às necessidades dos usuários e 
oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores. 

Piracicaba 
Presidente Epitácio 

Salto 
São Roque 
São Paulo 

 
CAMPUS SALTO 
3.1.1. Constatação: Autuação de vários números de processos para o mesmo 
processo. 
Recomendação: Que a autuação dos processos siga o disposto constante na Orientação 
Normativa n.º 02, de 01 de abril de 2014, da Advocacia Geral da União, e na Portaria 
SLTI/MPOG n.º 5, de 19 de dezembro de 2002.  
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 
Cessão de Espaço Físico. 
Recomendações: 
- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 
- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 
estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos.  
3.1.3. Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão de Espaço 
Físico. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação das licitações e executar 
o mesmo procedimento nos próximos processos.  
3.1.4. Inexistência de documentação de ato de adjudicação e Homologação. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios do Campus os atos de adjudicação e 
homologação das licitações e executar o mesmo procedimento nos próximos processos.  
3.1.5. Ausência de parecer técnico ou jurídico no processo licitatório. 

Diretoria Administrativa 
3.2.6. Constatação: Falhas nas atualizações das reavaliações dos bens imóveis. 

Recomendações: 

1) Que se faça levantamento dos valores de mercado para comparar com os de 

referências dos IPTUs que foram utilizados para as reavaliações no SPIUNet, com o 

intuito de verificar se houve equivalência com os valores praticados no mercado 
imobiliário local. 

2) Que os servidores da Coordenadoria de Patrimônio da Reitoria e da Coordenadoria de 

Contabilidade e Finanças mantenham canal de discussão com a Superintendência do 
Patrimônio da União em São Paulo com o objetivo de superar as dificuldades no momento 
das atualizações dos dados dos bens imóveis. 
3.2.7. Constatação: Ausência de levantamento físico do Inventário de Bens Imóveis. 

Recomendação: Revisar o atual Manual de Inventário Anual, implementando 

procedimentos administrativos de bens imóveis, cujo objetivo é de acrescentar a utilização 

dos imóveis, de acordo com os preceitos insculpidos nos art. 94 a 96 da Lei 4.320/64, 

divulgando entre os Diretores-Gerais dos campi o referido manual, com a finalidade de 
orientar as comissões inventariantes 

Diretoria de Infraestrutura e Obras: 

3.2.5) Falta de reparos nos bens imóveis dos campi.   

  

  

  

  

  

        

CAMPUS RECOMENDAÇÃO 
Araraquara 

Piracicaba Recomenda-se que façam as necessárias manutenções e 

Presidente Epitácio | reparos, correspondente à conservação da infraestrutura física 

Salto dos campi, atendendo assim às necessidades dos usuários e 

São Roque oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores. 

São Paulo 

CAMPUS SALTO 

3.1.1. Constatação: Autuação de vários números de processos para o mesmo 

processo. 
Recomendação: Que a autuação dos processos siga o disposto constante na Orientação 

Normativa n.º 02, de 01 de abril de 2014, da Advocacia Geral da União, e na Portaria 
SLTI/MPOG n.º 5, de 19 de dezembro de 2002. 
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 

Cessão de Espaço Físico. 

Recomendações: 

- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 

- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 
estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos. 

3.1.3. Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão de Espaço 
Físico. 

Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação das licitações e executar 

o mesmo procedimento nos próximos processos. 
3.1.4. Inexistência de documentação de ato de adjudicação e Homologação. 

Recomendação: Juntar aos processos licitatórios do Campus os atos de adjudicação e 

homologação das licitações e executar o mesmo procedimento nos próximos processos. 
3.1.5. Ausência de parecer técnico ou jurídico no processo licitatório. 
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Recomendação: Envidar esforços para aperfeiçoar os controles, quando da emissão de 
parecer técnico ou jurídico, presente nos processos licitatórios, de forma a contemplar 
todos os aspectos básico e prévios referente à realização do certame.  
3.1.8. Constatação: Desatualização do cadastro junto ao SICAF e Regularidade 
Trabalhista. 
Recomendações: Que o responsável pelo contrato no Campus atente-se aos próximos 
aditamentos de contrato junto as concessionárias, sendo que todas deverão apresentar 
as comprovações de suas regularidades trabalhistas.  
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com água/luz, 
cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 
Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 
Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 – Outros 
Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 
3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 
Recomendações:  
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 
3.1.12. Constatação: Cálculo indevido de juros e multa. 
Recomendações: 
- Deverá fazer os cálculos dos meses de julho e outubro/2010, fevereiro/2011, 
outubro/2012 e fevereiro/2013 dos juros e multas pelos atrasos dos recebimentos dos 
aluguéis. Fazer os cálculos dos meses de maio, junho, agosto, novembro e 
dezembro/2010 e fevereiro de 2011 dos juros e multas pelos atrasos nos ressarcimentos 
com despesas de água e luz. Notificar a Concessionária sobre os valores e proceder a 
cobrança. 
- Observar o § 5.º, cláusula 2.ª do Contrato 049/2010, que prescreve: “Caso o pagamento 
das obrigações (“arrendamento” e “serviço administrativo”) não sejam efetuados até o 5º 
(quinto) dia útil do mês seguinte, será cobrada a multa de 2% (dois por cento) ao mês e 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês”. 
- Apresentar à UADIN as Guias de Recolhimento - GRU das diferenças dos recebimentos 
de aluguéis e dos ressarcimentos com despesas de água/luz. 
3.1.13. Constatação: Ausência de fiscalização do contrato pelo fiscal designado. 
Recomendações:  
- Que o Fiscal do Contrato solicite à Coordenadoria de Finanças a planilha com os 
cálculos e o valor do IPC do período, para o reajuste do aluguel, e juntá-la ao processo. 
- Orientar à Concessionária que na Guia de Recolhimento – GRU deverá fazer anotação 
da competência e do vencimento dos valores a serem pagos. 
 

Recomendação: Envidar esforços para aperfeiçoar os controles, quando da emissão de 

parecer técnico ou jurídico, presente nos processos licitatórios, de forma a contemplar 
todos os aspectos básico e prévios referente à realização do certame. 

3.1.8. Constatação: Desatualização do cadastro junto ao SICAF e Regularidade 
Trabalhista. 

Recomendações: Que o responsável pelo contrato no Campus atente-se aos próximos 

aditamentos de contrato junto as concessionárias, sendo que todas deverão apresentar 

as comprovações de suas regularidades trabalhistas. 
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com águalluz, 

cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 

Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 

Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 — Outros 

Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 

receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 

consta no SIAFI. 
3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 
Recomendações: 

- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 

- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 

mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 

envolvidos na execução do objeto. 

- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 

recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 

mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 

garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 

3.1.12. Constatação: Cálculo indevido de juros e multa. 
Recomendações: 

- Deverá fazer os cálculos dos meses de julho e outubro/2010, fevereiro/2011, 

outubro/2012 e fevereiro/2013 dos juros e multas pelos atrasos dos recebimentos dos 

aluguéis. Fazer os cálculos dos meses de maio, junho, agosto, novembro e 

dezembro/2010 e fevereiro de 2011 dos juros e multas pelos atrasos nos ressarcimentos 
com despesas de água e luz. Notificar a Concessionária sobre os valores e proceder a 

cobrança. 

- Observar o $S 5.º, cláusula 2.2 do Contrato 049/2010, que prescreve: “Caso o pagamento 
das obrigações (“arrendamento” e “serviço administrativo”) não sejam efetuados até o 5º 

(quinto) dia útil do mês seguinte, será cobrada a multa de 2% (dois por cento) ao mês e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês”. 

- Apresentar à UADIN as Guias de Recolhimento - GRU das diferenças dos recebimentos 
de aluguéis e dos ressarcimentos com despesas de água/luz. 
3.1.13. Constatação: Ausência de fiscalização do contrato pelo fiscal designado. 

Recomendações: 

- Que o Fiscal do Contrato solicite à Coordenadoria de Finanças a planilha com os 

cálculos e o valor do IPC do período, para o reajuste do aluguel, e juntá-la ao processo. 

- Orientar à Concessionária que na Guia de Recolhimento — GRU deverá fazer anotação 
da competência e do vencimento dos valores a serem pagos. 
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3.1.14. Constatação: Inexistência de recolhimento de aluguel e taxas de água e luz. 
Recomendações: 
- Fazer os cálculos, do mês de março/2013, do aluguel e do ressarcimento com despesas 
com água/luz dos meses de novembro/2011 e março/2013 com os devidos juros e multas, 
referente aos atrasos dos recebimentos. 
- Notificar à Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança. 
3.1.16. Constatação: Ausência de numeração e rubrica nos processos de 
Concessão de Uso do Espaço Físico do campus. 
Recomendação: O processo deve estar numerado, na forma sequencial, e rubricado, em 
todas as folhas que foram juntadas ao processo, de acordo com o item 5.2, do Anexo, 
Portaria Normativa nº 05, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística 
e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 
na Cantina do campus. 
Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 
Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 
Recomendação: Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização 
está afixado em local visível ao público. Para um controle efetivo, juntar ao processo uma 
cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 
serviços. 
Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações:  
a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 
funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 
b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue:  
- cópia do contrato; 
- cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 
do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 
orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 
bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 
citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 
físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 

Recomendação: Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando 
normas para o controle de entrada e saída nas portarias. Publicar a norma de acesso ao 
imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos os servidores e usuários. 
Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 

3.1.14. Constatação: Inexistência de recolhimento de aluguel e taxas de água e luz. 
Recomendações: 

- Fazer os cálculos, do mês de março/2013, do aluguel e do ressarcimento com despesas 
com água/luz dos meses de novembro/2011 e março/2013 com os devidos juros e multas, 

referente aos atrasos dos recebimentos. 

- Notificar à Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança. 
3.1.16. Constatação: Ausência de numeração e rubrica nos processos de 

Concessão de Uso do Espaço Físico do campus. 
Recomendação: O processo deve estar numerado, na forma sequencial, e rubricado, em 

todas as folhas que foram juntadas ao processo, de acordo com o item 5.2, do Anexo, 
Portaria Normativa nº 05, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística 

e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 

na Cantina do campus. 

Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 

Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 

Recomendação: Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização 

está afixado em local visível ao público. Para um controle efetivo, juntar ao processo uma 

cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 
serviços. 

Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 

3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações: 

a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 

o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 

funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 

b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue: 

- cópia do contrato; 

- Cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- Cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 

- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 

do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 

orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 

bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 
citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 

mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 

c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 
físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 

3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 

Recomendação: Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando 

normas para o controle de entrada e saída nas portarias. Publicar a norma de acesso ao 

imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos os servidores e usuários. 
Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
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3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio, exceto o Campus Cubatão. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
3.2.5. Constatação: Falta de reparo nos bens imóveis dos campi. 

Recomendação: Fazer as necessárias manutenções e reparos, correspondente à 
conservação da infraestrutura física dos campi, atendendo assim às necessidades dos 
usuários e oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores. 
 

CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 
Cessão de Espaço Físico. 
Recomendações: 
- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 
- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 
estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos.  
3.1.3. Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão de Espaço 
Físico. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação das licitações e executar 
o mesmo procedimento nos próximos processos.  
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com água/luz, 
cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 
Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 
Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 – Outros 
Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 
3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 
Recomendação: O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de 
todos os recebimentos de água/luz e juntá-las no processo. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 
na Cantina do campus. 

Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 
Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 
Recomendações: 
- Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização está afixado em 
local visível ao público.  
- Para um controle efetivo, juntar ao processo uma cópia do respectivo comprovante. 

3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 

campus. 
Recomendações: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 

em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 

identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 

programação e acompanhamento da manutenção. 

- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 

imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 

regularizando o funcionamento do prédio, exceto o Campus Cubatão. 

- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 

3.2.5. Constatação: Falta de reparo nos bens imóveis dos campi. 

Recomendação: Fazer as necessárias manutenções e reparos, correspondente à 

conservação da infraestrutura física dos campi, atendendo assim às necessidades dos 

usuários e oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores. 

CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 

Cessão de Espaço Físico. 

Recomendações: 

- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 
- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 

estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos. 
3.1.3. Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão de Espaço 

Físico. 

Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação das licitações e executar 

o mesmo procedimento nos próximos processos. 
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com águalluz, 

cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 

Espaço Físico. 
Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 

Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 — Outros 

Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 

receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 

consta no SIAFI. 
3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 
Recomendação: O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de 

todos os recebimentos de água/luz e juntá-las no processo. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 

na Cantina do campus. 

Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 

Cantina com os praticados na região. 

3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 
Recomendações: 

- Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização está afixado em 

local visível ao público. 

- Para um controle efetivo, juntar ao processo uma cópia do respectivo comprovante. 
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3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 
serviços prestados pela Cantina. 
Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações:  
a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 
funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 
b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue:  
- cópia do contrato; 
- cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 
do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 
orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 
bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 
citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 
físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 
Recomendações:  
- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias. 
- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 
os servidores e usuários. 
- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
 

CAMPUS SÃO PAULO 
3.1.1. Constatação: Autuação de vários números de processos para o mesmo 
processo. 

3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 
serviços prestados pela Cantina. 

Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 

Recomendações: 

a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 

o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 
funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 

b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 

prepare a seguinte documentação a ser entregue: 
- cópia do contrato; 

- Cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- Cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 

- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 

do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 

Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 
orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 

bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 

citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 

mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 

físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 

dependências do campus. 

Recomendações: 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias. 

- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 

os servidores e usuários. 

- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 

campus. 
Recomendações: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 

em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 

identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 

programação e acompanhamento da manutenção. 

- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 

imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 

regularizando o funcionamento do prédio. 

- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 

CAMPUS SÃO PAULO 
3.1.1. Constatação: Autuação de vários números de processos para o mesmo 
processo. 
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Recomendação: Que a autuação dos processos siga o disposto constante na Orientação 
Normativa n.º 02, de 01 de abril de 2014, da Advocacia Geral da União, e na Portaria 
SLTI/MPOG n.º 5, de 19 de dezembro de 2002.  
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 
Cessão de Espaço Físico. 
Recomendações: 
- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 
- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 
estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos.  
3.1.3. Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão de Espaço 
Físico. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação das licitações e executar 
o mesmo procedimento nos próximos processos.  
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com água/luz, 
cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 
Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 
Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 – Outros 
Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 
3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento – Cantina e 
Coopemesp. 
Recomendações:  
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 
3.1.12. Constatação: Cálculo indevido de juros e multa. 
Recomendações: 
- Deverá refazer os cálculos dos meses de fevereiro e março/2013 referentes aos juros e 
às multas pelos atrasos dos recebimentos dos aluguéis e dos ressarcimentos com 
despesas de água/luz. Notificar a Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança. 
- Apresentar à UADIN as Guias de Recolhimento - GRU das diferenças dos recebimentos 
de aluguéis e dos ressarcimentos com despesas de água/luz. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 
na Cantina do campus. 
Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 
Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 
Recomendação: Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização 
está afixado em local visível ao público. Para um controle efetivo, juntar ao processo uma 
cópia do respectivo comprovante. 

Recomendação: Que a autuação dos processos siga o disposto constante na Orientação 

Normativa n.º 02, de 01 de abril de 2014, da Advocacia Geral da União, e na Portaria 

SLTI/MPOG n.º 5, de 19 de dezembro de 2002. 
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 
Cessão de Espaço Físico. 

Recomendações: 

- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 

- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 

estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos. 
3.1.3. Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão de Espaço 

Físico. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação das licitações e executar 

o mesmo procedimento nos próximos processos. 
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com água/luz, 

cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 

Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 

Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 — Outros 

Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 

receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 
3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento — Cantina e 

Coopemesp. 

Recomendações: 

- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 

recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 

mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 

garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 

envolvidos na execução do objeto. 
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 

recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 

- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 

garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 

envolvidos na execução do objeto. 
3.1.12. Constatação: Cálculo indevido de juros e multa. 

Recomendações: 

- Deverá refazer os cálculos dos meses de fevereiro e março/2013 referentes aos juros e 

às multas pelos atrasos dos recebimentos dos aluguéis e dos ressarcimentos com 
despesas de água/luz. Notificar a Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança. 

- Apresentar à UADIN as Guias de Recolhimento - GRU das diferenças dos recebimentos 

de aluguéis e dos ressarcimentos com despesas de água/luz. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 

na Cantina do campus. 
Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 

Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 

Recomendação: Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização 

está afixado em local visível ao público. Para um controle efetivo, juntar ao processo uma 

cópia do respectivo comprovante. 
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3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações:  
a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 
funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 
b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue:  
- cópia do contrato; 
- cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 
do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 
orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 
bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 
citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 
físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 

Recomendação: Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando 
normas para o controle de entrada e saída nas portarias. Publicar a norma de acesso ao 
imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos os servidores e usuários. 
Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio, exceto o Campus Cubatão. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
3.2.5. Constatação: Falta de reparo nos bens imóveis do campus. 
Recomendação: Fazer as necessárias manutenções e reparos, correspondente à 
conservação da infraestrutura física do campus, atendendo assim às necessidades dos 
usuários e oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores. 
 
CAMPUS SERTÃOZINHO 
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 
Cessão de Espaço Físico. 
Recomendações: 
- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 

3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações: 

a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 

funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 

b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue: 

- cópia do contrato; 

- Cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- Cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 

do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 

orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 

bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 
citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 

mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 

c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 

físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 

Recomendação: Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando 

normas para o controle de entrada e saída nas portarias. Publicar a norma de acesso ao 

imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos os servidores e usuários. 

Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 

Recomendações: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 

em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 

identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 

programação e acompanhamento da manutenção. 

- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 

imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 

regularizando o funcionamento do prédio, exceto o Campus Cubatão. 

- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 

3.2.5. Constatação: Falta de reparo nos bens imóveis do campus. 
Recomendação: Fazer as necessárias manutenções e reparos, correspondente à 

conservação da infraestrutura física do campus, atendendo assim às necessidades dos 
usuários e oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores. 

CAMPUS SERTÃOZINHO 
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 
Cessão de Espaço Físico. 

Recomendações: 

- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 
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- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 
estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos.  
3.1.3. Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão de Espaço 
Físico. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação das licitações e executar 
o mesmo procedimento nos próximos processos.  
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com água/luz, 
cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 
Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 
Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 – Outros 
Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 
na Cantina do campus. 
Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 
Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 
Recomendações: 
- Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização está afixado em 
local visível ao público. 
- Para um controle efetivo, juntar ao processo uma cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 
serviços prestados pela Cantina. 
Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações:  
a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 
funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 
b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue:  
- cópia do contrato; 
- cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 
do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 
orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 
bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 
citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 
físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 
Recomendações:  

- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 

estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos. 
3.1.3. Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão de Espaço 

Físico. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação das licitações e executar 

o mesmo procedimento nos próximos processos. 
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com águalluz, 

cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 

Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 

Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 — Outros 

Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 

receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 

3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 
na Cantina do campus. 

Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 

Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 

Recomendações: 

- Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização está afixado em 

local visível ao público. 

- Para um controle efetivo, juntar ao processo uma cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 

serviços prestados pela Cantina. 
Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 

3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações: 

a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 

funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 

b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue: 

- cópia do contrato; 

- Cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- Cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 

do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 

orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 

bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 
citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 

mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 

c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 

físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 

Recomendações: 
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- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias. 
- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 
os servidores e usuários. 
- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
 

CAMPUS SUZANO 
3.1.1. Constatação: Autuação de vários números de processos para o mesmo 
processo. 
Recomendação: Que a autuação dos processos siga o disposto constante na Orientação 
Normativa n.º 02, de 01 de abril de 2014, da Advocacia Geral da União, e na Portaria 
SLTI/MPOG n.º 5, de 19 de dezembro de 2002.  
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 
Cessão de Espaço Físico. 
Recomendações: 
- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 
- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 
estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos.  
3.1.3. Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão de Espaço 
Físico. 
Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação das licitações e executar 
o mesmo procedimento nos próximos processos.  
3.1.8. Desatualização do cadastro junto ao SICAF e Regularidade Trabalhista. 
Recomendação:  
- Que o responsável pelo contrato no Campus atente-se aos próximos aditamentos de 
contrato junto a concessionária, sendo que deverá apresentar as comprovações de suas 
regularidades trabalhistas. 
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com água/luz, 
cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 
Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 
Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 – Outros 
Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 
 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 

controle de entrada e saída nas portarias. 

- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 
os servidores e usuários. 

- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 

3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 

campus. 
Recomendações: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 

identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção. 

- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 

imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 

regularizando o funcionamento do prédio. 

- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 

aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 

CAMPUS SUZANO 

3.1.1. Constatação: Autuação de vários números de processos para o mesmo 
processo. 

Recomendação: Que a autuação dos processos siga o disposto constante na Orientação 

Normativa n.º 02, de 01 de abril de 2014, da Advocacia Geral da União, e na Portaria 

SLTI/MPOG n.º 5, de 19 de dezembro de 2002. 
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 

Cessão de Espaço Físico. 

Recomendações: 

- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 

- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 
estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos. 
3.1.3. Inexistência de divulgação do resultado da licitação de Cessão de Espaço 

Físico. 

Recomendação: Juntar aos processos licitatórios a publicação das licitações e executar 

o mesmo procedimento nos próximos processos. 
3.1.8. Desatualização do cadastro junto ao SICAF e Regularidade Trabalhista. 

Recomendação: 

- Que o responsável pelo contrato no Campus atente-se aos próximos aditamentos de 

contrato junto a concessionária, sendo que deverá apresentar as comprovações de suas 
regularidades trabalhistas. 

3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com águalluz, 
cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 

Espaço Físico. 

Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 

Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 — Outros 
Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 

receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 

consta no SIAFI. 
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3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 
Recomendação: O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de 
todos os recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
3.1.15. Constatação: Prorrogação de contrato após o término de sua vigência. 
Recomendações:  
- Planejar e monitorar o tempo de execução do contrato. 
- Atentar-se para os prazos nos finais dos contratos, que são improrrogáveis. 
- Refazer os cálculos do aluguel, referente ao mês de agosto/2011, e dos ressarcimentos 
com despesas de água e luz, por terem sido recolhidos com valores inferior. Notificar à 
Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança.  
- Apresentar à UADIN as Guias de Recolhimento - GRU do aluguel e dos ressarcimentos 
com despesas de água/luz da diferença dos valores recolhidos a menor. 
3.1.16. Constatação: Ausência de numeração e rubrica nos processos de 
Concessão de Uso do Espaço Físico do campus. 
Recomendação: O processo deve estar numerado, na forma sequencial, e rubricado, em 
todas as folhas que foram juntadas ao processo, de acordo com item 5.2, do Anexo, 
Portaria Normativa nº 05, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística 
e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 
na Cantina do campus. 
Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 
Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 
Recomendação: Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização 
está afixado em local visível ao público. Para um controle efetivo, juntar ao processo uma 
cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 
serviços prestados pela Cantina. 
Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações:  
a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 
funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 
b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue:  
- cópia do contrato; 
- cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 
do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 
orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 
bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 
citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 
físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 

3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 
Recomendação: O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de 

todos os recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
3.1.15. Constatação: Prorrogação de contrato após o término de sua vigência. 
Recomendações: 

- Planejar e monitorar o tempo de execução do contrato. 
- Atentar-se para os prazos nos finais dos contratos, que são improrrogáveis. 

- Refazer os cálculos do aluguel, referente ao mês de agosto/2011, e dos ressarcimentos 

com despesas de água e luz, por terem sido recolhidos com valores inferior. Notificar à 

Concessionária sobre os valores e proceder a cobrança. 
- Apresentar à UADIN as Guias de Recolhimento - GRU do aluguel e dos ressarcimentos 

com despesas de água/luz da diferença dos valores recolhidos a menor. 
3.1.16. Constatação: Ausência de numeração e rubrica nos processos de 

Concessão de Uso do Espaço Físico do campus. 

Recomendação: O processo deve estar numerado, na forma sequencial, e rubricado, em 

todas as folhas que foram juntadas ao processo, de acordo com item 5.2, do Anexo, 
Portaria Normativa nº 05, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística 

e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 

na Cantina do campus. 

Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 

Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 

Recomendação: Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização 

está afixado em local visível ao público. Para um controle efetivo, juntar ao processo uma 

cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 

serviços prestados pela Cantina. 
Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações: 

a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência, que convoca o servidor para ciência da portaria de designação das 

funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de desconhecimento. 

b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 

prepare a seguinte documentação a ser entregue: 
- cópia do contrato; 

- Cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- Cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 

do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 

orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 

bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 

citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 

c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 

físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
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3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 
Recomendação: Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando 
normas para o controle de entrada e saída nas portarias. Publicar a norma de acesso ao 
imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos os servidores e usuários. 
Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 

 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio, exceto o Campus Cubatão. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
 

CAMPUS VOTUPORANGA: 
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 
Cessão de Espaço Físico. 
Recomendações:  
- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 
- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 
estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos.  
3.1.8. Constatação: Desatualização do cadastro junto ao SICAF e Regularidade 
Trabalhista. 
Recomendações: Que o responsável pelo contrato no Campus Votuporanga atente-se 
aos próximos aditamentos de contrato junto a concessionária, sendo que deverá 
apresentar as comprovações de suas regularidades trabalhistas.  
3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com água/luz, 
cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 
Espaço Físico. 
Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 
Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 – Outros 
Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 
consta no SIAFI. 
3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 
Recomendações:  
- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 

3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 

Recomendação: Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando 

normas para o controle de entrada e saída nas portarias. Publicar a norma de acesso ao 

imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos os servidores e usuários. 

Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 

3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 

campus. 

Recomendações: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 

identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 

programação e acompanhamento da manutenção. 
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 

imóvel. 

- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio, exceto o Campus Cubatão. 

- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 

aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 

CAMPUS VOTUPORANGA: 
3.1.2. Constatação: Ausência de Pesquisa de Preço nos Processos Licitatórios de 

Cessão de Espaço Físico. 

Recomendações: 

- Abster-se de realizar contratações sem a prévia realização da pesquisa de preços. 
- Juntá-la aos autos e realizá-la, no momento da elaboração de novos editais, a fim de 

estabelecer os valores de referência para licitar os espaços físicos. 
3.1.8. Constatação: Desatualização do cadastro junto ao SICAF e Regularidade 

Trabalhista. 

Recomendações: Que o responsável pelo contrato no Campus Votuporanga atente-se 

aos próximos aditamentos de contrato junto a concessionária, sendo que deverá 
apresentar as comprovações de suas regularidades trabalhistas. 

3.1.9. Constatação: Código da receita de Ressarcimento de despesas com água/luz, 
cujo código foi informado incorretamente nos contratos de Cessão de Uso do 

Espaço Físico. 

Recomendação: Que oriente os responsáveis pelos gerenciamentos dos contratos de 

Cessão de Uso do Espaço Físico a utilizarem o código da receita 28955-8 — Outros 

Ressarcimentos/Receita decorrente de outras restituições que não tenham natureza de 
receita específica, referentes aos ressarcimentos de despesas com água/luz, conforme 

consta no SIAFI. 
3.1.11. Constatação: Ausência dos comprovantes de recolhimento. 

Recomendações: 

- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 

recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 

- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 

garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 

envolvidos na execução do objeto. 
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- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 
recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 
- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 
garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 
envolvidos na execução do objeto. 
 
3.1.16. Constatação: Ausência de numeração e rubrica nos processos de 
Concessão de Uso de Espaço Físico do campus. 
Recomendação: O processo deve estar numerado, na forma sequencial, e rubricado, em 
todas as folhas que foram juntadas ao processo, de acordo com item 5.2, do Anexo, 
Portaria Normativa nº 05, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística 
e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 
na Cantina do campus. 

Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 
Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 
Recomendação: Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização 
está afixado em local visível ao público. Para um controle efetivo, juntar ao processo uma 
cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 
serviços prestados pela Cantina. 
Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 
Recomendações:  
a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 
o Termo de Anuência (Anexo), que convoca o servidor para ciência da portaria de 
designação das funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de 
desconhecimento. 
b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue:  
- cópia do contrato; 
- cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 
do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 
orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 
bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 
citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 
c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 
físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.2. Constatação: Ausência de gestor responsável pelo imóvel. 
Recomendação: Que as tarefas e responsabilidades do gerenciamento do bem imóvel 
seja designada por pessoa diferente, com o objetivo de cumprir com o princípio do 
controle que é a segregação de função. 

- O fiscal de contrato deverá solicitar à Concessionária as cópias de todos os 

recebimentos de água/luz e aluguel e juntá-las no processo. 

- O Fiscal do Contrato deverá solicitar à Concessionária, até o décimo dia útil de cada 
mês, as cópias dos comprovantes de recolhimento de contribuições sociais (fundo de 

garantia por tempo de serviço e previdência Social) com a identificação dos empregados 

envolvidos na execução do objeto. 

3.1.16. Constatação: Ausência de numeração e rubrica nos processos de 
Concessão de Uso de Espaço Físico do campus. 

Recomendação: O processo deve estar numerado, na forma sequencial, e rubricado, em 

todas as folhas que foram juntadas ao processo, de acordo com item 5.2, do Anexo, 

Portaria Normativa nº 05, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria-Adjunta de Logística 

e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
3.1.17. Constatação: Ausência de Comparativo dos preços dos produtos ofertados 

na Cantina do campus. 

Recomendação: Apresentar à UADIN o mapa comparativo dos preços dos produtos da 

Cantina com os praticados na região. 
3.1.18. Constatação: Ausência do comprovante de Dedetização da Cantina. 

Recomendação: Apresenta à UADIN, por meio de foto, se o comprovante de dedetização 

está afixado em local visível ao público. Para um controle efetivo, juntar ao processo uma 

cópia do respectivo comprovante. 
3.1.19. Constatação: Ausência da nomeação de uma comissão para avaliar os 

serviços prestados pela Cantina. 

Recomendação: Apresentar à UADIN a portaria de nomeação da Comissão de Avaliação 
dos serviços prestados pela Cantina e também os resultados obtidos. 
3.1.20. Constatação: Ausência de Termo de Anuência para os contratos. 

Recomendações: 

a) Sugerimos que quando for designado o fiscal de contrato, por meio de portaria, assinar 

o Termo de Anuência (Anexo), que convoca o servidor para ciência da portaria de 
designação das funções de fiscal de contrato, evitando qualquer alegação de 

desconhecimento. 

b) Que quando a cópia da portaria de designação for entregue ao fiscal designado, 
prepare a seguinte documentação a ser entregue: 

- cópia do contrato; 

- Cópia do edital da licitação e seus anexos; 
- Cópia da proposta da empresa vencedora da licitação; 
- obrigações e atribuições do fiscal de contrato; 
- formulários para o acompanhamento do contrato. Implementar formulários de controle 

do contrato para fins de auxiliar o fiscal do contrato nas suas atividades de controle. 
Exemplo: Formulário de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato no sentido de 

orientar o Gestor do Contrato sobre o conteúdo essencial que deve constar do relatório, 

bem como o Formulário de Registro de Ocorrência para ser encaminhado a empresa, 

citando os pontos de irregularidades e estabelecimento de prazo para manifestação da 
mesma, quando constatado alguma ocorrência em desacordo com o contrato. 

c) Que adote uma padronização no contrato de concessão a título oneroso de espaço 

físico da cantina no campus, levando em considerando as divergências regionais. 
3.2.2. Constatação: Ausência de gestor responsável pelo imóvel. 

Recomendação: Que as tarefas e responsabilidades do gerenciamento do bem imóvel 

seja designada por pessoa diferente, com o objetivo de cumprir com o princípio do 
controle que é a segregação de função. 
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3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 
Recomendações:  
- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 
controle de entrada e saída nas portarias. 
- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 
os servidores e usuários. 
- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 
campus. 
Recomendações: 
- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 
em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 
- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 
programação e acompanhamento da manutenção.  
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 
imóvel. 
- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 
regularizando o funcionamento do prédio. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 
aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis.  
 
MONITORAMENTO DAS IMPLANTAÇÕES DAS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS 
PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA.  
                      Os relatórios com os resultados das auditorias de acompanhamento acerca 
das implementações das recomendações constantes nos relatórios de auditoria 
expedidos pela Unidade de Auditoria Interna. 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 001/2014 
CAMPUS GUARULHOS 
INVENTÁRIO ANUAL FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEL E MÓVEIS  
Implantações das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 017/2011.  
Recomendações:  
O Gerente de Administração adote medidas no sentido de: 
a) Quando repassar orientação aos servidores faça isso por escrito, documentando a 
ação com a sua ciência. 
b) Apresentar à UADIN o resultado do Termo Circunstanciado nº 23059.001294/2012-69, 
para análise. 
Providências Implantadas: 
a) O Gerente de Administração do Campus Guarulhos está ciente e, quando necessário, 
as orientações serão repassadas por escrito aos servidores. 
b) O resultado do Termo Circunstanciado Processo nº 23059.001294/2012-69 foi 
desmembrado em dois processos, devido aos bens patrimoniais serem livros e 
equipamentos, conforme solicitação da Procuradoria Jurídica. O processo de n.º 
23305.002486/2013-88 é referente a equipamentos e o 23305.002845/2013-33 referente 
a livros. Os bens patrimoniais de tombos n.ºs 18692, 19409-3 não foram localizados e 
40326-1 foi localizado e constam no processo 23.305.002845/2013-33 que está em 
andamento.  
Análise da UADIN: Apresentar à UADIN o resultado do Termo Circunstanciado nº 
23059.002485/2013-88, para análise. 
Posição da UADIN: Reiteração pela não implementação plena da recomendação. 

3.2.3. Constatação: Ausência de Manuais de normas e procedimentos de acesso às 
dependências do campus. 

Recomendações: 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão dos imóveis adotando normas para o 

controle de entrada e saída nas portarias. 

- Publicar a norma de acesso ao imóvel no site do Campus, para conhecimento de todos 
os servidores e usuários. 

- Apresentar à UADIN a norma de acesso ao imóvel do Campus. 
3.2.4. Constatação: Ausência de rotina formalizada para gestão do imóvel do 

campus. 
Recomendações: 

- Implantar cronograma de vistoria, objetivando diagnosticar periodicamente a situação 

em que se encontram os imóveis sob a responsabilidade do campus, de forma a 
identificar possíveis problemas e propor imediatas soluções. 

- Formalizar as rotinas de controle da gestão do imóvel, principalmente no que se refere à 

programação e acompanhamento da manutenção. 
- Apresentar à UADIN o Manual de Normas e Procedimentos de Rotinas da gestão do 

imóvel. 

- Tomar as devidas providências referente à expedição da Certidão do “habite-se”, 

regularizando o funcionamento do prédio. 
- Estudar a possibilidade de aumentar o quadro funcional com o objetivo de atender ao 

aumento da demanda de gerenciamentos dos imóveis. 

MONITORAMENTO DAS IMPLANTAÇÕES DAS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS 
PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA. 

Os relatórios com os resultados das auditorias de acompanhamento acerca 
das implementações das recomendações constantes nos relatórios de auditoria 

expedidos pela Unidade de Auditoria Interna. 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 001/2014 

CAMPUS GUARULHOS 

INVENTÁRIO ANUAL FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEL E MÓVEIS 
implantações das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 017/2011. 
Recomendações: 

O Gerente de Administração adote medidas no sentido de: 

a) Quando repassar orientação aos servidores faça isso por escrito, documentando a 

ação com a sua ciência. 
b) Apresentar à UADIN o resultado do Termo Circunstanciado nº 23059.001294/2012-69, 

para análise. 
Providências Implantadas: 

a) O Gerente de Administração do Campus Guarulhos está ciente e, quando necessário, 

as orientações serão repassadas por escrito aos servidores. 

b) O resultado do Termo Circunstanciado Processo nº 23059.001294/2012-69 foi 

desmembrado em dois processos, devido aos bens patrimoniais serem livros e 
equipamentos, conforme solicitação da Procuradoria Jurídica. O processo de n.º 

23305.002486/2013-88 é referente a equipamentos e o 23305.002845/2013-33 referente 

a livros. Os bens patrimoniais de tombos n.ºs 18692, 19409-3 não foram localizados e 
40326-1 foi localizado e constam no processo 23.305.002845/2013-33 que está em 

andamento. 
Análise da UADIN: Apresentar à UADIN o resultado do Termo Circunstanciado nº 

23059.002485/2013-88, para análise. 
Posição da UADIN: Reiteração pela não implementação plena da recomendação. 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 002/2014 
CAMPUS GUARULHOS 
INVENTÁRIO ANUAL FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEL E MÓVEIS  
Implantações das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 015/2010.  
Recomendação:  
Que o Diretor Geral do Campus Guarulhos adote medida no sentido de: 
- Constituir comissão de sindicância, objetivando apurar a real situação dos bens que não 
foram localizados.    
Providências Implantadas: Apresentou-se a UADIN o resultado do Termo 
Circunstanciado processo nº 23059.001294/2012-69. O processo foi desmembrado em 
dois processos, devido aos bens patrimoniais serem livros e equipamentos, conforme 
solicitação da Procuradoria Jurídica. O Processo de n.º 23305.002486/2013-88 é 
referente a equipamentos – tombos n.ºs 28451-3 e 43.966 e o Processo n.º 
23305.002845/2013-33 referente a livros - tombos n.ºs 18715-1, 18735-6, 19079-9, 
19193-1 e 40351-2 foram localizados e os tombos n.ºs 19.185-0, 28.564-1, 28.635-4, e 
19.409-3 não foram localizados e estão em andamento. Os bens patrimoniais tombos n.ºs 
40283 e 28578 foram localizados e apresentados a UADIN por meio de foto. 
Análise da UADIN: Que o Diretor Geral do Campus Guarulhos adote medidas no sentido 
de apresentar a UADIN as conclusões dos processos 23305.002845/2013-33 e 
23305.002846/2013-88, para análise.                           
Posição da UADIN: Reiteração pela não implementação plena da recomendação. 
 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 003/2014 
COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO DA REITORIA, COORDENADORIA DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA REITORIA. 
ACOMPANHAMENTO ACERCA DAS IMPLANTAÇÕES DA DETERMINAÇÃO DO 
ACÓRDÃO N.º 3.396/2013 – 2.ª CÂMARA - TCU. 
Determinação Item 1.7.2: - Ausência de ações para regularizar o inventário da 
Instituição, consistente na identificação detalhada de todos os bens patrimoniais; 
compatibilização dos registros contábeis dos bens móveis e imóveis; atualização dos 
termos de responsabilidade dos bens móveis; apuração de responsabilidade; e 
quantificação de danos decorrentes de eventuais desaparecimentos de bens ou 
danificação, infringindo o artigo 87 do Decreto-lei 200/1967, e o inciso II do artigo 75, c/c o 
artigo 94, 96 e 106, inciso II, da Lei nº. 4.320/1964. 
Recomendações:  
Coordenadoria de Patrimônio da Reitoria: 
- Que nos Termos Circunstanciados Administrativos – TCA sejam adotadas providências 
no sentido de regularizarem as seguintes pendências: 
a) Nos processos n.ºs 23305.002446/2013-72 e 23305.002476/2013-89, os servidores 
tomem ciência dos resultados apurados. 
b) Anexar a cópia do Termo de Responsabilidade no processo n.º: 23305.002477/2013-
23. 
c) Numerar e rubricar os processos n.ºs 23305.002433/2013-01 e 23305.002463/2013-18 
em ordem cronológica. 
d) Que observe com atenção o prazo de 05 (cinco) dias concedidos ao servidor envolvido 
para ressarcimento, nos termos do art. 4º da IN CGU nº 04/2009. 
Diretoria de Administração da Reitoria 
- Apresentar à UADIN o resultado do processo n.º 23305.002422/2013-13 para análise. 
- Coordenadoria de Processos Administrativos  

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 002/2014 
CAMPUS GUARULHOS 
INVENTÁRIO ANUAL FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEL E MÓVEIS 
implantações das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 015/2010. 
Recomendação: 

Que o Diretor Geral do Campus Guarulhos adote medida no sentido de: 

- Constituir comissão de sindicância, objetivando apurar a real situação dos bens que não 

foram localizados. 

Providências Implantadas: Apresentou-se a UADIN o resultado do Termo 

Circunstanciado processo nº 23059.001294/2012-69. O processo foi desmembrado em 
dois processos, devido aos bens patrimoniais serem livros e equipamentos, conforme 

solicitação da Procuradoria Jurídica. O Processo de n.º 23305.002486/2013-88 é 
referente a equipamentos — tombos n.ºs 28451-3 e 43.966 e o Processo n.º 

23305.002845/2013-33 referente a livros - tombos n.ºs 18715-1, 18735-6, 19079-9, 
19193-1 e 40351-2 foram localizados e os tombos n.ºs 19.185-0, 28.564-1, 28.635-4, e 

19.409-3 não foram localizados e estão em andamento. Os bens patrimoniais tombos n.ºs 

40283 e 28578 foram localizados e apresentados a UADIN por meio de foto. 

Análise da UADIN: Que o Diretor Geral do Campus Guarulhos adote medidas no sentido 

de apresentar a UADIN as conclusões dos processos 23305.002845/2013-33 e 

23305.002846/2013-88, para análise. 
Posição da UADIN: Reiteração pela não implementação plena da recomendação. 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 003/2014 

COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO DA REITORIA, COORDENADORIA DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA REITORIA. 

ACOMPANHAMENTO ACERCA DAS IMPLANTAÇÕES DA DETERMINAÇÃO DO 

ACÓRDÃO N.º 3.396/2013 — 2.3 CÂMARA - TCU. 
Determinação Item 1.7.2: - Ausência de ações para regularizar o inventário da 

Instituição, consistente na identificação detalhada de todos os bens patrimoniais; 

compatibilização dos registros contábeis dos bens móveis e imóveis; atualização dos 
termos de responsabilidade dos bens móveis; apuração de responsabilidade; e 

quantificação de danos decorrentes de eventuais desaparecimentos de bens ou 

danificação, infringindo o artigo 87 do Decreto-lei 200/1967, e o inciso Il do artigo 75, c/co 
artigo 94, 96 e 106, inciso Il, da Lei nº. 4.320/1964. 

Recomendações: 
Coordenadoria de Patrimônio da Reitoria: 

- Que nos Termos Circunstanciados Administrativos — TCA sejam adotadas providências 
no sentido de regularizarem as seguintes pendências: 

a) Nos processos n.ºs 23305.002446/2013-72 e 23305.002476/2013-89, os servidores 

tomem ciência dos resultados apurados. 
b) Anexar a cópia do Termo de Responsabilidade no processo n.º: 23305.002477/2013- 

28. 

c) Numerar e rubricar os processos n.ºs 23305.002433/2013-01 e 23305.002463/2013-18 

em ordem cronológica. 

d) Que observe com atenção o prazo de 05 (cinco) dias concedidos ao servidor envolvido 

para ressarcimento, nos termos do art. 4º da IN CGU nº 04/2009. 
Diretoria de Administração da Reitoria 

- Apresentar à UADIN o resultado do processo n.º 23305.002422/2013-13 para análise. 
- Coordenadoria de Processos Administrativos 
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Apresentar à UADIN os resultados dos processos n.ºs 23305.002423/2013-68, 
23305.002424/2013-11, 23305.002425/2013-57 e 23059.006122/2012-81 para análise. 
Análise da UADIN: Que nos Termos Circunstanciados Administrativo – TCA sejam 
adotadas as providências no sentido de regularizarem as pendências e encaminhar para 
UADIN para análise.                           
Posição da UADIN: Reiteração pela não implementação plena das recomendações. 
 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 004/2014 
CAMPUS SERTÃOZINHO 
INVENTÁRIO ANUAL FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEL E MÓVEIS  
Implantações das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 019/2011 
Recomendações:  
Que a Coordenadoria de Patrimônio, Almoxarifado e Manutenção do Campus 
envide esforços no sentido de: 
1.1) Providenciar a fixação das plaquetas de identificações dos 84 bens patrimoniais, dos 
quais faltam ainda fixar. Posteriormente, apresentar as fotos à UADIN. 
1.2) Encaminhar os resultados dos trabalhos realizados pela Comissão de Desfazimento 
dos Bens Inservíveis.  
1.3) Fazer o levantamento dos 88 bens patrimoniais, do Campus Sertãozinho, não 
localizados e registrados no SIGA. Caso permaneçam os bens patrimoniais não 
localizados, solicitar ao Diretor Geral do Campus a abertura de processo de sindicância 
para apuração de eventuais faltas ou desvios. 
1.4) Enviar à UADIN as providências que foram adotadas para controlar os bens 
permanentes recebidos em cessão e comodat 
Providências Implantadas:  
Coordenadoria de Manutenção, Almoxarifado e Patrimônio  
1.1) Os 84 bens patrimoniais, do Campus Matão, não foram emplaquetados. A situação 
persiste em razão de um novo aditamento de prazo para a conclusão das obras, sendo 
que a nova data para execução foi em 21 de janeiro de 2014, com vigência até 25 de 
fevereiro de 2014.  
1.2) A Comissão de Desfazimento de Bens Patrimoniais, nomeada pela Portaria nº 
12/2013-DRG-SRT, elaborou o processo de desfazimento de bens de informática Lote 1, 
Processo n.º 23309.000225/2013-2, referente aos bens patrimoniais irrecuperáveis, 
doados pela Receita Federal, e àqueles pertencentes ao Campus. O processo foi 
autorizado pelo reitor e encaminhado ao Campus Sertãozinho, em dezembro de 2013, 
para finalização.  O processo encontra-se em fase final de inutilização e será 
encaminhado à UADIN, assim como os itens ainda serão baixados pela Coordenadoria de 
Patrimônio da Reitoria. O Campus apresentou à UADIN o Termo de Autorização para 
Inutilização, porém, não nos foi apresentado o resultado da Comissão de Desfazimento. 
1.3) Resultados dos bens patrimoniais não localizados e registrados no SIGA – 88 ITENS. 
- 40 bens patrimoniais foram localizados e 48 bens patrimoniais aberto Termos 
Circunstanciados Administrativos - TCA ou sindicância. 
1.4) A Gerência Administrativa – em conjunto com a Coordenadoria de Almoxarifado, 
Patrimônio e Manutenção – está finalizando o procedimento que será apresentado na 
semana de planejamento do Campus, dias 03 e 04 de fevereiro de 2014, para ser 
apreciado, aprovado e, depois, implantados os controles. Isso servirá para termos um 
controle efetivo quanto aos tipos de bens patrimoniais e aos bens particulares que 
venham a entrar no Campus.  
Análise da UADIN: REITERAÇÃO PELA NÃO IMPLANTAÇÕES DAS 
Recomendações: 

Apresentar à UADIN os resultados dos processos n.ºs 23305.002423/2013-68, 

23305.002424/2013-11, 23305.002425/2013-57 e 23059.006122/2012-81 para análise. 
Análise da UADIN: Que nos Termos Circunstanciados Administrativo — TCA sejam 

adotadas as providências no sentido de regularizarem as pendências e encaminhar para 

UADIN para análise. 
Posição da UADIN: Reiteração pela não implementação plena das recomendações. 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 004/2014 
CAMPUS SERTÃOZINHO 
INVENTÁRIO ANUAL FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEL E MÓVEIS 
implantações das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 019/2011 
Recomendações: 

Que a Coordenadoria de Patrimônio, Almoxarifado e Manutenção do Campus 

envide esforços no sentido de: 

1.1) Providenciar a fixação das plaquetas de identificações dos 84 bens patrimoniais, dos 

quais faltam ainda fixar. Posteriormente, apresentar as fotos à UADIN. 
1.2) Encaminhar os resultados dos trabalhos realizados pela Comissão de Desfazimento 

dos Bens Inservíveis. 

1.3) Fazer o levantamento dos 88 bens patrimoniais, do Campus Sertãozinho, não 
localizados e registrados no SIGA. Caso permaneçam os bens patrimoniais não 

localizados, solicitar ao Diretor Geral do Campus a abertura de processo de sindicância 

para apuração de eventuais faltas ou desvios. 
1.4) Enviar à UADIN as providências que foram adotadas para controlar os bens 

permanentes recebidos em cessão e comodat 
Providências Implantadas: 

Coordenadoria de Manutenção, Almoxarifado e Patrimônio 

1.1) Os 84 bens patrimoniais, do Campus Matão, não foram emplaquetados. A situação 

persiste em razão de um novo aditamento de prazo para a conclusão das obras, sendo 

que a nova data para execução foi em 21 de janeiro de 2014, com vigência até 25 de 
fevereiro de 2014. 

1.2) A Comissão de Desfazimento de Bens Patrimoniais, nomeada pela Portaria nº 

12/2013-DRG-SRT, elaborou o processo de desfazimento de bens de informática Lote 1, 
Processo n.º 23309.000225/2013-2, referente aos bens patrimoniais irrecuperáveis, 

doados pela Receita Federal, e àqueles pertencentes ao Campus. O processo foi 

autorizado pelo reitor e encaminhado ao Campus Sertãozinho, em dezembro de 2013, 

para finalização. O processo encontra-se em fase final de inutilização e será 
encaminhado à UADIN, assim como os itens ainda serão baixados pela Coordenadoria de 

Patrimônio da Reitoria. O Campus apresentou à UADIN o Termo de Autorização para 

Inutilização, porém, não nos foi apresentado o resultado da Comissão de Desfazimento. 
1.3) Resultados dos bens patrimoniais não localizados e registrados no SIGA — 88 ITENS. 

- 40 bens patrimoniais foram localizados e 48 bens patrimoniais aberto Termos 

Circunstanciados Administrativos - TCA ou sindicância. 
1.4) A Gerência Administrativa — em conjunto com a Coordenadoria de Almoxarifado, 

Patrimônio e Manutenção — está finalizando o procedimento que será apresentado na 

semana de planejamento do Campus, dias 03 e 04 de fevereiro de 2014, para ser 

apreciado, aprovado e, depois, implantados os controles. Isso servirá para termos um 
controle efetivo quanto aos tipos de bens patrimoniais e aos bens particulares que 

venham a entrar no Campus. 
Análise da  UADIN: REITERAÇÃO PELA NÃO IMPLANTAÇÕES DAS 
Recomendações: 
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1.1) Providenciar a fixação das plaquetas de identificações dos 84 bens patrimoniais, do 
Campus Sertãozinho, e encaminhar as fotos à UADIN. 
1.2) Encaminhar os resultados dos trabalhos realizados pela Comissão de Desfazimento 
dos Bens Inservíveis.  
1.3) Apresentar à UADIN a conclusão dos processos de Termo Circunstanciado 
Administrativo-TCA dos bens patrimoniais junto com os números de tombo dos 48 itens 
não localizados. 

1.4) Enviar à UADIN o Manual de Procedimento de Controles dos Bens Patrimoniais 
recebidos em cessão e comodato. 
Diretoria Geral do Campus Sertãozinho 
Apresentar à UADIN os resultados da Comissão de Desfazimento de Bens Patrimoniais 
considerados antieconômicos, irrecuperáveis, ociosos e recuperáveis. 
Posição da UADIN: Reiteração pela não implementação plena das recomendações. 
 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 005/2014 
DIRETOR- GERAL E DIRETOR ADMINISTRATIVO DO CAMPUS SÃO PAULO 
Implantações das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 003/2012 
Que o Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio adote medidas no sentido de: 
1.1) Atualizar o cadastro da estrutura de localização dos bens patrimoniais, de acordo 
com a estrutura organizacional aprovada pelo Conselho Superior do IFSP, conforme 
Resolução n.º 170, de 21 de setembro de 2010, para um maior controle sobre a 
localização dos bens.  
1.2) Realizar levantamento sobre os termos de responsabilidade desatualizados e 
formular novos termos assinados pelo responsável pelo uso e guarda de cada bem.  
1.3) Providenciar a fixação das plaquetas de identificações dos bens patrimoniais, para 
garantir uma maior confiabilidade ao controle patrimonial. 
1.4) Fazer levantamento dos itens não localizados registrados no Sistema SIGA e 
apresentar a Unidade de Auditoria Interna-UADIN. Caso permaneçam os bens 
patrimoniais não localizados, solicite ao Diretor Geral do Campus São Paulo abertura de 
processo de sindicância para apuração de eventuais faltas ou desvios. 
1.5) Promover previamente o levantamento dos equipamentos e materiais permanentes 
em uso junto aos seus consignatários, com a finalidade de constatar os aspectos 
quantitativos e qualitativos. 
1.6) Atender as solicitações de auditoria de forma tempestiva em consonância ao disposto 
no artigo 26 da Lei nº 10.180, de 06/02/2001. 
1.7) Identificar os responsáveis pelos bens considerados particulares para regularizar a 
situação patrimonial. 
1.8) Expedir documento circular de orientação aos servidores, alertando-os para a 
necessidade de comunicação formal acerca de qualquer movimentação interna de bens e 
as responsabilidades decorrentes do não atendimento a essa diretriz, como forma de 
coibir ou desestimular transferências sem registro. 
2) Que o Diretor Administrativo adote medidas no sentido de: 
2.1) Atender as solicitações de auditoria de forma tempestiva em consonância ao disposto 
no artigo 26 da Lei nº 10.180 de 06/02/2001. 
2.2) Disponibilizar os documentos de controle dos veículos oficiais, do 1º semestre de 
2012, para análise desta Unidade de Auditoria Interna - UADIN. 
2.3) Adotar as providências administrativas no sentido de proceder à alienação ou o 
desfazimento, no caso dos bens patrimoniais antieconômicos ou irrecuperáveis, e a 
cessão, no caso de bens permanentes ociosos ou recuperáveis. 

1.1) Providenciar a fixação das plaquetas de identificações dos 84 bens patrimoniais, do 

Campus Sertãozinho, e encaminhar as fotos à UADIN. 

1.2) Encaminhar os resultados dos trabalhos realizados pela Comissão de Desfazimento 

dos Bens Inservíveis. 

1.3) Apresentar à UADIN a conclusão dos processos de Termo Circunstanciado 

Administrativo-TCA dos bens patrimoniais junto com os números de tombo dos 48 itens 

não localizados. 

1.4) Enviar à UADIN o Manual de Procedimento de Controles dos Bens Patrimoniais 

recebidos em cessão e comodato. 
Diretoria Geral do Campus Sertãozinho 

Apresentar à UADIN os resultados da Comissão de Desfazimento de Bens Patrimoniais 

considerados antieconômicos, irrecuperáveis, ociosos e recuperáveis. 
Posição da UADIN: Reiteração pela não implementação plena das recomendações. 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 005/2014 
DIRETOR- GERAL E DIRETOR ADMINISTRATIVO DO CAMPUS SÃO PAULO 
implantações das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 003/2012 

Que o Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio adote medidas no sentido de: 

1.1) Atualizar o cadastro da estrutura de localização dos bens patrimoniais, de acordo 
com a estrutura organizacional aprovada pelo Conselho Superior do IFSP, conforme 

Resolução n.º 170, de 21 de setembro de 2010, para um maior controle sobre a 

localização dos bens. 
1.2) Realizar levantamento sobre os termos de responsabilidade desatualizados e 

formular novos termos assinados pelo responsável pelo uso e guarda de cada bem. 

1.3) Providenciar a fixação das plaquetas de identificações dos bens patrimoniais, para 

garantir uma maior confiabilidade ao controle patrimonial. 

1.4) Fazer levantamento dos itens não localizados registrados no Sistema SIGA e 

apresentar a Unidade de Auditoria Interna-UADIN. Caso permaneçam os bens 

patrimoniais não localizados, solicite ao Diretor Geral do Campus São Paulo abertura de 

processo de sindicância para apuração de eventuais faltas ou desvios. 

1.5) Promover previamente o levantamento dos equipamentos e materiais permanentes 

em uso junto aos seus consignatários, com a finalidade de constatar os aspectos 

quantitativos e qualitativos. 

1.6) Atender as solicitações de auditoria de forma tempestiva em consonância ao disposto 

no artigo 26 da Lei nº 10.180, de 06/02/2001. 
1.7) Identificar os responsáveis pelos bens considerados particulares para regularizar a 

situação patrimonial. 
1.8) Expedir documento circular de orientação aos servidores, alertando-os para a 

necessidade de comunicação formal acerca de qualquer movimentação interna de bens e 

as responsabilidades decorrentes do não atendimento a essa diretriz, como forma de 

coibir ou desestimular transferências sem registro. 

2) Que o Diretor Administrativo adote medidas no sentido de: 

2.1) Atender as solicitações de auditoria de forma tempestiva em consonância ao disposto 

no artigo 26 da Lei nº 10.180 de 06/02/2001. 
2.2) Disponibilizar os documentos de controle dos veículos oficiais, do 1º semestre de 
2012, para análise desta Unidade de Auditoria Interna - UADIN. 

2.3) Adotar as providências administrativas no sentido de proceder à alienação ou o 

desfazimento, no caso dos bens patrimoniais antieconômicos ou irrecuperáveis, e a 
cessão, no caso de bens permanentes ociosos ou recuperáveis. 
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2.4) Encaminhar portaria de exoneração e de designação do responsável pelos bens 
patrimoniais para a Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio quando houver mudança 
de coordenação para tomar as devidas providências. 
2.5) Organizar, planejar e operacionalizar um plano integrado de manutenção e 
recuperação para todos os equipamentos ou materiais permanentes em uso, objetivando 
o melhor desempenho possível e uma melhor longetividade desses. 
 
3. Que o Diretor do Campus São Paulo adote medida no sentido de: 
3.1) Constituir comissão de avaliação objetivando avaliar a real situação dos bens 
patrimoniais como inservíveis no Sistema SIGA. 
Providências Implantadas: 
- O Diretor Administrativo do Campus São Paulo efetuou as seguintes providências: 
1.4. Foram apresentados a UADIN 23 itens de bens patrimoniais localizados. 
2.1) Com a mudança de gestão do Campus São Paulo, o Diretor Administrativo tem 
envidados esforços para atender a UADIN de forma tempestiva.  
VEÍCULOS OFICIAIS SOB A RESPONSABILIDADE DO CAMPUS SÃO PAULO. 
2.2) A Diretoria Administrativa do Campus São Paulo, encaminhou para UADIN planilhas 
dos controles dos veículos oficiais, do período de julho a setembro de 2013.  Após à 
análise das planilhas, apresentamos a seguir, as ocorrências detectadas: 
a) Astra DJP 0192 e tombo nº 33207. 
No período definido para a amostra de auditoria o veículo oficial não foi utilizado. No 
período de 12 a 29/07/2013 o veículo oficial estava na oficina efetuando reparos.  
Análise da UADIN: 
Constatou-se, por meio de fotos,  que o veículo oficial fica recolhido em local não 
apropriado, com ameaças climáticas: ação do sol, poeira, vento, chuvas e sereno 
causando oxidações e manchas e sem nenhum tipo de proteção, embaixo das árvores 
onde as toxinas provocam manchas opacas na pintura, as folhas que caem acumulam 
nos dutos de ventilação do capô e nas borrachas da porta causando entupimentos, 
também fica embaixo de algumas árvores que caem frutos (jambolão) que mancham a 
pintura e excremento de pássaros. 
Na análise do Termo de Vistoria constatou-se que a Pintura: Lateral traseira direita, 
avarias na porta e parte da traseira e os pneus precisam serem trocados. 
Solicitou-se informações quais as providências tomadas para sanar os problemas 
apresentados no Termo de Vistoria, conforme Solicitação de Auditoria n.º 045/2014. 
Manifestação do Auditado: 
O Diretor Administrativo informou que a pintura do veículo oficial não se faz necessária, 
precisando fazer apenas um polimento com cristalização, programado para o ano de 2014 
e a troca de pneus depende de licitação como também a porta avariada, também 
programado para o ano de 2014.  
Não esclareceu os motivos das avarias que constam no veículo oficial. 
b) Corsa - Placa EEF 2228 - Tombo nº 46150 e o Grand Livina - Placa DJL 7985 - 
Tombo nº 87217. 
Observou-se que o veículo oficial foi utilizado nos meses de julho e setembro três vezes 
cada mês, no mês de agosto uma vez. 
Constatou-se, por meio de fotos, que o veículo oficial fica recolhido em local não 
apropriado, com ameaças climáticas: ação do sol, poeira, vento, chuvas e sereno 
causando oxidações e manchas e sem nenhum tipo de proteção, embaixo das árvores 
onde as toxinas provocam manchas opacas na pintura, as folhas que caem acumulam 
nos dutos de ventilação do capô e nas borrachas da porta causando entupimentos, 

2.4) Encaminhar portaria de exoneração e de designação do responsável pelos bens 

patrimoniais para a Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio quando houver mudança 
de coordenação para tomar as devidas providências. 

2.5) Organizar, planejar e operacionalizar um plano integrado de manutenção e 

recuperação para todos os equipamentos ou materiais permanentes em uso, objetivando 
o melhor desempenho possível e uma melhor longetividade desses. 

3. Que o Diretor do Campus São Paulo adote medida no sentido de: 

3.1) Constituir comissão de avaliação objetivando avaliar a real situação dos bens 
patrimoniais como inservíveis no Sistema SIGA. 
Providências Implantadas: 

- O Diretor Administrativo do Campus São Paulo efetuou as seguintes providências: 

1.4. Foram apresentados a UADIN 23 itens de bens patrimoniais localizados. 

2.1) Com a mudança de gestão do Campus São Paulo, o Diretor Administrativo tem 

envidados esforços para atender a UADIN de forma tempestiva. 
VEÍCULOS OFICIAIS SOB A RESPONSABILIDADE DO CAMPUS SÃO PAULO. 

2.2) A Diretoria Administrativa do Campus São Paulo, encaminhou para UADIN planilhas 

dos controles dos veículos oficiais, do período de julho a setembro de 2013. Após à 

análise das planilhas, apresentamos a seguir, as ocorrências detectadas: 
a) Astra DJP 0192 e tombo nº 33207. 

No período definido para a amostra de auditoria o veículo oficial não foi utilizado. No 

período de 12 a 29/07/2013 o veículo oficial estava na oficina efetuando reparos. 
Análise da UADIN: 

Constatou-se, por meio de fotos, que o veículo oficial fica recolhido em local não 

apropriado, com ameaças climáticas: ação do sol, poeira, vento, chuvas e sereno 

causando oxidações e manchas e sem nenhum tipo de proteção, embaixo das árvores 
onde as toxinas provocam manchas opacas na pintura, as folhas que caem acumulam 

nos dutos de ventilação do capô e nas borrachas da porta causando entupimentos, 

também fica embaixo de algumas árvores que caem frutos (jambolão) que mancham a 
pintura e excremento de pássaros. 

Na análise do Termo de Vistoria constatou-se que a Pintura: Lateral traseira direita, 

avarias na porta e parte da traseira e os pneus precisam serem trocados. 
Solicitou-se informações quais as providências tomadas para sanar os problemas 

apresentados no Termo de Vistoria, conforme Solicitação de Auditoria n.º 045/2014. 

Manifestação do Auditado: 

O Diretor Administrativo informou que a pintura do veículo oficial não se faz necessária, 

precisando fazer apenas um polimento com cristalização, programado para o ano de 2014 

e a troca de pneus depende de licitação como também a porta avariada, também 
programado para o ano de 2014. 

Não esclareceu os motivos das avarias que constam no veículo oficial. 
b) Corsa - Placa EEF 2228 - Tombo nº 46150 e o Grand Livina - Placa DJL 7985 - 

Tombo nº 87217. 

Observou-se que o veículo oficial foi utilizado nos meses de julho e setembro três vezes 

cada mês, no mês de agosto uma vez. 

Constatou-se, por meio de fotos, que o veículo oficial fica recolhido em local não 
apropriado, com ameaças climáticas: ação do sol, poeira, vento, chuvas e sereno 

causando oxidações e manchas e sem nenhum tipo de proteção, embaixo das árvores 

onde as toxinas provocam manchas opacas na pintura, as folhas que caem acumulam 
nos dutos de ventilação do capô e nas borrachas da porta causando entupimentos, 
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também fica embaixo de algumas árvores que caem frutos (jambolão) que mancham a 
pintura e excremento de pássaros. 
Manifestação do Auditado: 
A Direção-Geral do Campus São Paulo informou que os veículos oficiais que estão sendo 
pouco utilizados e serão aproveitados para atender aos novos campi avançados que 
serão criados. 
c) Caminhão Placa BVZ 5837 e tombo n.º 1987. 
No período definido para a amostra de auditoria o veículo oficial não foi utilizado.  
Manifestação do Auditado: 
O Diretor Administrativo informou que o caminhão apresenta problemas com os pneus e 
que está sendo disponibilizado para outro campus. 
Análise da UADIN: 
O Diretor Administrativo não informou qual o campus e as providências adotadas com 
referência ao reparo dos pneus.  
Constatou-se, por meio de fotos, que o veículo oficial fica recolhido em local não 
apropriado, com ameaças climáticas: ação do sol, poeira, vento, chuvas e sereno 
causando oxidações e manchas e sem nenhum tipo de proteção, embaixo das árvores 
onde as toxinas provocam manchas opacas na pintura, as folhas que caem acumulam 
nos dutos de ventilação do capô e nas borrachas da porta causando entupimentos, 
também ficam embaixo de algumas árvores que caem frutos (jambolão) que mancham a 
pintura e excremento de pássaros. 
d) Micro-ônibus Placa EEF 2226 e tombo n.º 46180. 
O veículo oficial é utilizado para transporte dos alunos para visitas técnicas, apresentou 
quatro saídas, sendo duas no mês de agosto e duas em setembro. No mês de julho não 
foi utilizado devido férias escolares.  
Análise da UADIN: 
 Na análise do Termo de Vistoria constatou-se que há necessidade de regulagem do freio 
de estacionamento, extintor vencido e pequenos danos na pintura. 
Constatou-se, por meio de fotos, que existem diversas avarias na lataria do veículo oficial. 
Manifestação do Auditado: 
O serviço de regulagem dos freios foi executado pelos motoristas, com relação à pintura, 
será efetuado um serviço de polimento com cristalização, da mesma forma que será 
substituído o extintor que está vencido. 
e) Ônibus Scania Placa DJP 3256 e tombo n.º 28267. 
O veículo oficial é utilizado para transporte dos alunos para visitas técnicas, apresentou 
uma saída no início do mês de julho, cinco saídas do mês de agosto e quatro saídas no 
mês de setembro. No mês de julho foi utilizado uma vez devido as férias escolares.  
Análise da UADIN: 
Na análise do Termo de Vistoria constatou-se que há necessidade de consertar a 
descarga do banheiro e na pintura trocar o adesivo do logotipo do CEFET-SP para o 
IFSP. 
Manifestação do Auditado: 
A descarga do banheiro foi substituída. A pintura não será necessária, pois o veículo 
precisa apenas de polimento, o qual está sendo providenciado. Com relação troca do 
logotipo de CEFET-SP para o IFSP é um processo de licitação, que depende do projeto 
básico programado para este ano. 
f) Pick-up Placa CBG 0087 - D20 e tombo nº 28692. 
Análise da UADIN: 
- Na análise do Termo de Vistoria constatou-se que há necessidade: no motor com 
vazamento de óleo; trocar os pneus dianteiros; fazer cambagem e alinhamento; e na 
pintura trocar o logotipo da RFB para o IFSP/SPO. 

também fica embaixo de algumas árvores que caem frutos (jambolão) que mancham a 

pintura e excremento de pássaros. 
Manifestação do Auditado: 

A Direção-Geral do Campus São Paulo informou que os veículos oficiais que estão sendo 

pouco utilizados e serão aproveitados para atender aos novos campi avançados que 

serão criados. 
c) Caminhão Placa BVZ 5837 e tombo n.º 1987. 

No período definido para a amostra de auditoria o veículo oficial não foi utilizado. 
Manifestação do Auditado: 

O Diretor Administrativo informou que o caminhão apresenta problemas com os pneus e 
que está sendo disponibilizado para outro campus. 
Análise da UADIN: 

O Diretor Administrativo não informou qual o campus e as providências adotadas com 
referência ao reparo dos pneus. 

Constatou-se, por meio de fotos, que o veículo oficial fica recolhido em local não 

apropriado, com ameaças climáticas: ação do sol, poeira, vento, chuvas e sereno 
causando oxidações e manchas e sem nenhum tipo de proteção, embaixo das árvores 

onde as toxinas provocam manchas opacas na pintura, as folhas que caem acumulam 

nos dutos de ventilação do capô e nas borrachas da porta causando entupimentos, 

também ficam embaixo de algumas árvores que caem frutos (jambolão) que mancham a 
pintura e excremento de pássaros. 
d) Micro-ônibus Placa EEF 2226 e tombo n.º 46180. 

O veículo oficial é utilizado para transporte dos alunos para visitas técnicas, apresentou 
quatro saídas, sendo duas no mês de agosto e duas em setembro. No mês de julho não 

foi utilizado devido férias escolares. 
Análise da UADIN: 

Na análise do Termo de Vistoria constatou-se que há necessidade de regulagem do freio 

de estacionamento, extintor vencido e pequenos danos na pintura. 

Constatou-se, por meio de fotos, que existem diversas avarias na lataria do veículo oficial. 

Manifestação do Auditado: 

O serviço de regulagem dos freios foi executado pelos motoristas, com relação à pintura, 

será efetuado um serviço de polimento com cristalização, da mesma forma que será 
substituído o extintor que está vencido. 

e) Ônibus Scania Placa DJP 3256 e tombo n.º 28267. 

O veículo oficial é utilizado para transporte dos alunos para visitas técnicas, apresentou 

uma saída no início do mês de julho, cinco saídas do mês de agosto e quatro saídas no 
mês de setembro. No mês de julho foi utilizado uma vez devido as férias escolares. 

Análise da UADIN: 

Na análise do Termo de Vistoria constatou-se que há necessidade de consertar a 
descarga do banheiro e na pintura trocar o adesivo do logotipo do CEFET-SP para o 

IFSP. 
Manifestação do Auditado: 

A descarga do banheiro foi substituída. A pintura não será necessária, pois o veículo 
precisa apenas de polimento, o qual está sendo providenciado. Com relação troca do 

logotipo de CEFET-SP para o IFSP é um processo de licitação, que depende do projeto 

básico programado para este ano. 
f) Pick-up Placa CBG 0087 - D20 e tombo nº 28692. 

Análise da UADIN: 

- Na análise do Termo de Vistoria constatou-se que há necessidade: no motor com 
vazamento de óleo; trocar os pneus dianteiros; fazer cambagem e alinhamento; e na 

pintura trocar o logotipo da RFB para o IFSP/SPO. 
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- Na análise do Certificado de Licenciamento constatou-se que o licenciamento está 
vencido. Constatou-se que o veículo oficial saiu da Cidade de São Paulo com destino a 
Cidade de Cubatão, no dia 13/08/2013 registrando na requisição com 133480km e volta 
com 134944, com percurso de 1.464km, sendo que o percurso de ida e volta é 110km. A 
pick-up teve uma saída em 11/09/2013 do Campus São Paulo para os Campi Catanduva 
e Votuporanga com o licenciamento vencido. Em consulta ao site do Departamento 
Estadual de Trânsito – DETRAN/SP o licenciamento com final 7, o prazo estabelecido é 
30/08/2013, portanto o veículo oficial circulou com o licenciamento vencido. 
- Constatou-se que no documento de Requisição de Veículo Oficial com placa CBG – 
0087 – D20 o veículo oficial foi utilizado no dia 13/08/2014, das 15:40 às 20:40, pelo 
motorista Rodrigo de Souza Boschini, para ir buscar lâmpadas no Campus Cubatão e 
registrou 1.464km de percurso, em um só dia, isto é, 133.480Km a 134.944 Km, sendo 
que no dia 26/08/2013 fez o mesmo percurso e percorreu 142km, e não consta 
justificativa pelo excesso de quilometragem utilizada para perfazer o percurso da cidade 
de São Paulo até a  cidade de Cubatão.    
Manifestação do Auditado: 
O veículo oficial tem sido utilizado com pouca frequência, em função da especificidade do 
veículo. Este veículo está sendo trocado por um caminhão que pertence ao Campus São 
João da Boa Vista. A troca ainda não foi efetuada porque o documento emitido pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE foi emitido com o CNPJ do 
Campus São João da Boa Vista indevidamente, portanto não foi possível fazer o 
licenciamento do veículo e nem a troca dos veículos oficiais. 
Todos os serviços necessários no veículo oficial serão efetuados pelo Campus São João 
da Boa Vista. 
g) Chrysler - Placa – CDV 0074 e tombo n.º 28196 
No período definido para a amostra de auditoria o veículo oficial não foi utilizado. 
Manifestação do Auditado: 
O Diretor Administrativo informou que o veículo oficial apresenta problemas de 
manutenção.  
h) Corsa PLACA – BVZ 9872 -  
No período definido para a amostra de auditoria o veículo oficial não foi utilizado. 
Manifestação do Auditado: 
O veículo oficial está com o motor danificado, o mesmo já foi colocado em leilão. O 
veículo pertencia ao Campus Guarulhos foi colocado para leilão pela Reitoria. 
Análise da UADIN: 
Não foi apresentado a UADIN a processo de desfazimento do bem patrimonial.  
i) Sprint – Placa BVZ 9102 e tombo n.º 14003. 
No período definido para a amostra de auditoria o veículo oficial não foi utilizado. 
Manifestação do Auditado: 
O veículo oficial estava com problema com a bomba d’água, e foi consertado pelos os 
motoristas. 
2.3) Foram baixados 35 bens patrimoniais considerados antieconômicos, irrecuperáveis, 
ociosos e recuperáveis, conf.º Processo nº 23306.000499/2013-49 e 10 bens patrimoniais 
foram consertados. 
3.1.  Diretor Geral do Campus São Paulo 
- Apresentou-se à UADIN o Processo nº 23059.006822/2012-76 em 19/12/2012 referente 
ao Desfazimento de Bens Inservíveis do Campus São Paulo, conforme Portaria nº 
1.315/2012, prorrogado pela Portaria nº 3.687, de 13 de novembro de 2012. Em 18 de 
março de 2013 foi apresentado Termo de Inutilização dos Bens Patrimoniais constantes 
no lote 08/12 – Desfazimento de Mobiliário em Geral. A inutilização foi necessária em 
virtude dos bens apresentarem as seguintes condições: Péssimo estado de conservação, 

- Na análise do Certificado de Licenciamento constatou-se que o licenciamento está 

vencido. Constatou-se que o veículo oficial saiu da Cidade de São Paulo com destino a 

Cidade de Cubatão, no dia 13/08/2013 registrando na requisição com 133480km e volta 
com 134944, com percurso de 1.464km, sendo que o percurso de ida e volta é 110km. A 

pick-up teve uma saída em 11/09/2013 do Campus São Paulo para os Campi Catanduva 

e Votuporanga com o licenciamento vencido. Em consulta ao site do Departamento 
Estadual de Trânsito —- DETRAN/SP o licenciamento com final 7, o prazo estabelecido é 

30/08/2013, portanto o veículo oficial circulou com o licenciamento vencido. 

- Constatou-se que no documento de Requisição de Veículo Oficial com placa CBG — 

0087 — D20 o veículo oficial foi utilizado no dia 13/08/2014, das 15:40 às 20:40, pelo 
motorista Rodrigo de Souza Boschini, para ir buscar lâmpadas no Campus Cubatão e 

registrou 1.464km de percurso, em um só dia, isto é, 133.480kKkm a 134.944 Km, sendo 

que no dia 26/08/2013 fez o mesmo percurso e percorreu 142km, e não consta 
justificativa pelo excesso de quilometragem utilizada para perfazer o percurso da cidade 

de São Paulo até a cidade de Cubatão. 
Manifestação do Auditado: 

O veículo oficial tem sido utilizado com pouca frequência, em função da especificidade do 

veículo. Este veículo está sendo trocado por um caminhão que pertence ao Campus São 

João da Boa Vista. A troca ainda não foi efetuada porque o documento emitido pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE foi emitido com o CNPJ do 
Campus São João da Boa Vista indevidamente, portanto não foi possível fazer o 

licenciamento do veículo e nem a troca dos veículos oficiais. 

Todos os serviços necessários no veículo oficial serão efetuados pelo Campus São João 
da Boa Vista. 

9) Chrysler - Placa — CDV 0074 e tombo n.º 28196 

No período definido para a amostra de auditoria o veículo oficial não foi utilizado. 
Manifestação do Auditado: 

O Diretor Administrativo informou que o veículo oficial apresenta problemas de 

manutenção. 
h) Corsa PLACA — BVZ 9872 - 
No período definido para a amostra de auditoria o veículo oficial não foi utilizado. 

Manifestação do Auditado: 

O veículo oficial está com o motor danificado, o mesmo já foi colocado em leilão. O 

veículo pertencia ao Campus Guarulhos foi colocado para leilão pela Reitoria. 
Análise da UADIN: 

Não foi apresentado a UADIN a processo de desfazimento do bem patrimonial. 
i) Sprint — Placa BVZ 9102 e tombo n.º 14003. 

No período definido para a amostra de auditoria o veículo oficial não foi utilizado. 
Manifestação do Auditado: 

O veículo oficial estava com problema com a bomba d'água, e foi consertado pelos os 

motoristas. 
2.3) Foram baixados 35 bens patrimoniais considerados antieconômicos, irrecuperáveis, 

ociosos e recuperáveis, conf.º Processo nº 23306.000499/2013-49 e 10 bens patrimoniais 
foram consertados. 
3.1. Diretor Geral do Campus São Paulo 

- Apresentou-se à UADIN o Processo nº 23059.006822/2012-76 em 19/12/2012 referente 
ao Desfazimento de Bens Inservíveis do Campus São Paulo, conforme Portaria nº 

1.315/2012, prorrogado pela Portaria nº 3.687, de 13 de novembro de 2012. Em 18 de 

março de 2013 foi apresentado Termo de Inutilização dos Bens Patrimoniais constantes 
no lote 08/12 — Desfazimento de Mobiliário em Geral. A inutilização foi necessária em 
virtude dos bens apresentarem as seguintes condições: Péssimo estado de conservação, 
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sendo considerados impróprios para uso e/ou doação, tendo em vista a contaminação por 
cupins.  
Apresentou-se o Processo nº 23306.000499/2013-49 aberto no Sistema SIGA, em 
13/03/2013. O Diretor Geral do Campus São Paulo nomeou por meio de Portaria nº 577, 
de 04 de fevereiro de 2013, a Comissão de Alienação e Outras Formas de Desfazimento 
de Bens Inservíveis. Em 19 de julho de 2013, foi assinado o Termo de Doação com a 
Associação Aliança pela Vida, conforme CNPJ 60.737.178/0001-41e código de controle 
de certidão – 294B53.4B6671.674857.343177.3D42. 
- 69 bens patrimoniais considerados obsoletos/quebrados foram alienados. 
- O bem patrimonial n.º de tombo 24353 – monitor foi transferido para o Campus Cubatão. 
Análise da UADIN: Reiteração pela não implantações plenas das recomendações. 
- Diretoria Administrativa do Campus São Paulo envide esforços para sanar as 
seguintes pendências:-  
1.1) Apresentar o cadastro da estrutura de localização dos bens patrimoniais, de acordo 
com a estrutura organizacional aprovada pelo Conselho Superior do IFSP, conforme 
Resolução n.º 170, de 21 de setembro de 2010, para um efetivo controle da localização 
dos bens patrimoniais.  
1.2) A Coordenadoria de Patrimônio não apresentou a UADIN os Termos de 
Responsabilidade atualizados dos setores do campus, de acordo com a estrutura 
organizacional aprovada pelo Conselho Superior.  
1.3) A Coordenadoria de Patrimônio não apresentou a UADIN a fixação das plaquetas de 
identificações de 10 bens patrimoniais, para garantir uma maior confiabilidade ao controle 
patrimonial, conforme relação abaixo: 
1.4) Os 11 bens patrimoniais não localizados solicite ao Diretor Geral do Campus São 
Paulo abertura de processo de sindicância para apuração de eventuais faltas ou desvios. 
1.5) A Coordenadoria de Patrimônio não apresentou a UADIN nenhum levantamento dos 
bens patrimoniais realizados por pesquisas juntos aos seus consignatários, com a 
finalidade de constatar os aspectos quantitativos e qualitativos, conforme consta no item 
7.13.6 da Movimentação e Controle, da Instrução Normativa n.º 205, de 08 de abril de 
1988. 
1.6) As solicitações de auditoria encaminhadas para a Coordenadoria de Patrimônio não 
estão sendo atendidas de forma tempestiva em consonância ao disposto no artigo 26 da 
Lei nº 10.180, de 06/02/2001. 
1.7) A Coordenadoria de Patrimônio não apresentou à UADIN os formulários de 
identificações dos responsáveis pelos bens considerados particulares para regularizar a 
situação patrimonial. 
1.8) A Coordenadoria de Patrimônio não apresentou a UADIN o documento circular de 
orientação aos servidores, alertando-os para a necessidade de comunicação formal 
acerca de qualquer movimentação interna de bens e as responsabilidades decorrentes do 
não atendimento a essa diretriz, como forma de coibir ou desestimular transferências sem 
registro. 
1.9) A Coordenadoria de Patrimônio não apresentou à UADIN a relação dos bens 
patrimoniais considerados inservíveis que constam na conta “Depósito” a fim de darmos 
continuidade aos trabalhos de acompanhamento da recomendação emanada da 
Controladoria-Regional da União no Estado de São Paulo- CGU-SP. 
2.2) Que os veículos oficiais deverão serem recolhidos em local apropriado, resguardados 
com cuidado necessários para evitar danos materiais, como exposição de ameaças 
climáticas e de árvores. 

sendo considerados impróprios para uso e/ou doação, tendo em vista a contaminação por 

cupins. 
Apresentou-se o Processo nº 23306.000499/2013-49 aberto no Sistema SIGA, em 
13/03/2013. O Diretor Geral do Campus São Paulo nomeou por meio de Portaria nº 577, 

de 04 de fevereiro de 2013, a Comissão de Alienação e Outras Formas de Desfazimento 
de Bens Inservíveis. Em 19 de julho de 2013, foi assinado o Termo de Doação com a 
Associação Aliança pela Vida, conforme CNPJ 60.737.178/0001-41e código de controle 
de certidão — 294B53.4B6671.674857.343177.3D42. 
- 69 bens patrimoniais considerados obsoletos/quebrados foram alienados. 

- O bem patrimonial n.º de tombo 24353 — monitor foi transferido para o Campus Cubatão. 
Análise da UADIN: Reiteração pela não implantações plenas das recomendações. 

- Diretoria Administrativa do Campus São Paulo envide esforços para sanar as 
seguintes pendências:- 

1.1) Apresentar o cadastro da estrutura de localização dos bens patrimoniais, de acordo 

com a estrutura organizacional aprovada pelo Conselho Superior do IFSP, conforme 

Resolução n.º 170, de 21 de setembro de 2010, para um efetivo controle da localização 
dos bens patrimoniais. 

1.2) A Coordenadoria de Patrimônio não apresentou a UADIN os Termos de 

Responsabilidade atualizados dos setores do campus, de acordo com a estrutura 
organizacional aprovada pelo Conselho Superior. 

1.3) A Coordenadoria de Patrimônio não apresentou a UADIN a fixação das plaquetas de 

identificações de 10 bens patrimoniais, para garantir uma maior confiabilidade ao controle 
patrimonial, conforme relação abaixo: 

1.4) Os 11 bens patrimoniais não localizados solicite ao Diretor Geral do Campus São 

Paulo abertura de processo de sindicância para apuração de eventuais faltas ou desvios. 

1.5) A Coordenadoria de Patrimônio não apresentou a UADIN nenhum levantamento dos 

bens patrimoniais realizados por pesquisas juntos aos seus consignatários, com a 
finalidade de constatar os aspectos quantitativos e qualitativos, conforme consta no item 

7.13.6 da Movimentação e Controle, da Instrução Normativa n.º 205, de 08 de abril de 
1988. 
1.6) As solicitações de auditoria encaminhadas para a Coordenadoria de Patrimônio não 
estão sendo atendidas de forma tempestiva em consonância ao disposto no artigo 26 da 

Lei nº 10.180, de 06/02/2001. 
1.7) A Coordenadoria de Patrimônio não apresentou à UADIN os formulários de 

identificações dos responsáveis pelos bens considerados particulares para regularizar a 

situação patrimonial. 
1.8) A Coordenadoria de Patrimônio não apresentou a UADIN o documento circular de 

orientação aos servidores, alertando-os para a necessidade de comunicação formal 
acerca de qualquer movimentação interna de bens e as responsabilidades decorrentes do 

não atendimento a essa diretriz, como forma de coibir ou desestimular transferências sem 

registro. 

1.9) A Coordenadoria de Patrimônio não apresentou à UADIN a relação dos bens 
patrimoniais considerados inservíveis que constam na conta “Depósito” a fim de darmos 

continuidade aos trabalhos de acompanhamento da recomendação emanada da 
Controladoria-Regional da União no Estado de São Paulo- CGU-SP. 

2.2) Que os veículos oficiais deverão serem recolhidos em local apropriado, resguardados 

com cuidado necessários para evitar danos materiais, como exposição de ameaças 
climáticas e de árvores. 
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a) ASTRA - Placa DJP 0192 - Apresentar a UADIN a execução dos serviços de polimento 
com cristalização, as trocas de pneus e a justificativa com referência as avarias que 
constam no veículo oficial. 
b) CORSA - Placa EEF 2228 - Apresentar a UADIN a utilização do veículo oficial que está 
sendo aproveitado para atender os novos campi. 

c) CAMINHÃO - Placa BVZ 5837 - Apresentar a UADIN o termo de transferência do 
veículo oficial para outro campus e as providências adotadas nos reparos dos pneus. 
d) MICRO-ÔNIBUS - Placa EEF 2226 - Apresentar a UADIN a execução dos serviços de 
polimento com cristalização e documento de comprovação da aquisição de um novo 
extintor e a justificativa com referência as avarias que constam no veículo oficial. 
e) ÔNIBUS SCANIA - Placa DJP 3256 - Apresentar a UADIN a execução dos serviços de 
polimento com cristalização e o comprovante da aquisição de logotipo do IFSP – 
CAMPUS SÃO PAULO. 
f) PICK-UP – D20 - Placa CBG 0087 – Apresentar a UADIN o termo de transferência da 
Pick-Up – tombo n.º 28692 para o Campus São João da Boa Vista e o termo de 
transferência do caminhão do Campus São João da Boa vista transferido para o Campus 
São Paulo.  
- Que seja agilizada a adoção de medidas visando a regularização do Certificado de 
Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV – Veículo Oficial - Pick-Up – CBG 0087. 
- Apresentar justificativa com referência ao excesso de quilometragem do veículo oficial 
para o percurso da Cidade de São Paulo a Cidade de Cubatão, do dia 13/08/2013, de 
1.464km percorrido.  
g) CHRYSLER - Placa – CDV 0074 - Apresentar a UADIN adoção de medidas para sanar 
os problemas de manutenção do veículo oficial. 
h) CORSA – Placa – BVZ 9872 - Apresentar a UADIN a conclusão do processo de 
desfazimento do veículo oficial. 
i) SPRINT – Placa BVZ 9102 – Realizar licitação para contratação de serviços de 
manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para a frota dos veículos oficiais 
que pertence ao Campus São Paulo.  
2.3) Proceder à alienação ou o desfazimento, no caso dos 40 bens patrimoniais 
antieconômicos ou irrecuperáveis, e a cessão, no caso de bens permanentes ociosos ou 
recuperáveis. 
- Diretor Geral do Campus São Paulo que envide esforços para sanar as seguintes 
pendências:  
2.4) O Diretor de Administração não acatou a recomendação emitida pela UADIN com 
referência a orientar o responsável pela Coordenadoria de Recursos Humanos do 
Campus a encaminhar uma cópia da portaria de exoneração ou designação de função 
para a Coordenadoria de Patrimônio, quando houver alteração de coordenação para 
devidas providências.  
2.5) O Diretor de Administração não acatou a recomendação emitida pela UADIN para 
elaborar plano integrado de manutenção e recuperação para todos os equipamentos ou 
materiais permanentes em uso, objetivando o melhor desempenho possível e uma melhor 
longetividade desses. 
Posição da UADIN: Reiteração pela não implementação plena das recomendações. 
 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 006/2014 
REITORIA, DIRETORIAS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO, COMISSÃO DE DESFAZIMENTO DA REITOIRA, 
COORDENADORIAS DE PATRIMÔNIO REITORIA E TRANSPORTES. 
Implantações das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 001/2012 

a) ASTRA - Placa DJP 0192 - Apresentar a UADIN a execução dos serviços de polimento 
com cristalização, as trocas de pneus e a justificativa com referência as avarias que 
constam no veículo oficial. 

b) CORSA - Placa EEF 2228 - Apresentar a UADIN a utilização do veículo oficial que está 

sendo aproveitado para atender os novos campi. 

c) CAMINHÃO - Placa BVZ 5837 - Apresentar a UADIN o termo de transferência do 

veículo oficial para outro campus e as providências adotadas nos reparos dos pneus. 

d) MICRO-ÔNIBUS - Placa EEF 2226 - Apresentar a UADIN a execução dos serviços de 
polimento com cristalização e documento de comprovação da aquisição de um novo 

extintor e a justificativa com referência as avarias que constam no veículo oficial. 

e) ÔNIBUS SCANIA - Placa DJP 3256 - Apresentar a UADIN a execução dos serviços de 
polimento com cristalização e o comprovante da aquisição de logotipo do IFSP — 

CAMPUS SÃO PAULO. 
f) PICK-UP — D20 - Placa CBG 0087 — Apresentar a UADIN o termo de transferência da 

Pick-Up — tombo n.º 28692 para o Campus São João da Boa Vista e o termo de 
transferência do caminhão do Campus São João da Boa vista transferido para o Campus 

São Paulo. 

- Que seja agilizada a adoção de medidas visando a regularização do Certificado de 

Registro e Licenciamento do Veículo — CRLV — Veículo Oficial - Pick-Up — CBG 0087. 
- Apresentar justificativa com referência ao excesso de quilometragem do veículo oficial 

para o percurso da Cidade de São Paulo a Cidade de Cubatão, do dia 13/08/2013, de 

1.464km percorrido. 

g) CHRYSLER - Placa — CDV 0074 - Apresentar a UADIN adoção de medidas para sanar 
os problemas de manutenção do veículo oficial. 
h) CORSA -— Placa — BVZ 9872 - Apresentar a UADIN a conclusão do processo de 

desfazimento do veículo oficial. 

i) SPRINT - Placa BVZ 9102 - Realizar licitação para contratação de serviços de 
manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para a frota dos veículos oficiais 

que pertence ao Campus São Paulo. 
2.3) Proceder à alienação ou o desfazimento, no caso dos 40 bens patrimoniais 

antieconômicos ou irrecuperáveis, e a cessão, no caso de bens permanentes ociosos ou 

recuperáveis. 
- Diretor Geral do Campus São Paulo que envide esforços para sanar as seguintes 

pendências: 

2.4) O Diretor de Administração não acatou a recomendação emitida pela UADIN com 
referência a orientar o responsável pela Coordenadoria de Recursos Humanos do 
Campus a encaminhar uma cópia da portaria de exoneração ou designação de função 

para a Coordenadoria de Patrimônio, quando houver alteração de coordenação para 

devidas providências. 

2.5) O Diretor de Administração não acatou a recomendação emitida pela UADIN para 
elaborar plano integrado de manutenção e recuperação para todos os equipamentos ou 

materiais permanentes em uso, objetivando o melhor desempenho possível e uma melhor 
longetividade desses. 

Posição da UADIN: Reiteração pela não implementação plena das recomendações. 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 006/2014 
REITORIA, DIRETORIAS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO, COMISSÃO DE  DESFAZIMENTO DA  REITOIRA, 

COORDENADORIAS DE PATRIMÔNIO REITORIA E TRANSPORTES. 
implantações das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 001/2012 
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- Que a Coordenadora de Patrimônio da Reitoria envide esforços no sentido de: 
a) Organizar, planejar e operacionalizar um plano integrado de manutenção e recuperação 
para todos os equipamentos e materiais permanentes em uso, objetivando o melhor 
desempenho possível e uma melhor longevidade, com o intuito de atender o item 9.1 – 
Conservação e Recuperação da Instrução Normativa n.º 205/88 – SEDAP; 
b) Encaminhar cópia da conclusão do Termo Circunstanciado Administrativo dos bens 
patrimoniais que não foram localizados; 
- Comissão de Desfazimento da Reitoria: 
Para o pleno atendimento da recomendação, aguardaremos o término do processo de 
desfazimento dos bens patrimoniais da Reitoria, quando a Coordenadora de Patrimônio 
da Reitoria deverá encaminhar à UADIN a cópia da conclusão do processo. 
- Pró-Reitoria de Administração: 
Que a Pró-Reitora de Administração envide esforço para providenciar um espaço para 
guardar os bens patrimoniais que foram colocados à disposição da Coordenadoria de 
Patrimônio da Reitoria. 
- Diretoria de Sistemas de Informação: 
Que o Diretor de Sistemas de Informação envide esforços para incluir no SIGA – Módulo 
Patrimônio e Almoxarifado a implementação de identificação e rastreabilidade do usuário, 
dos eventos de alteração, inclusão, alteração e baixa, ou qualquer tipo de movimentação 
de um bem patrimonial e a identificação do IP da máquina. 
- Coordenador Administração da Reitoria 
a) Providencie a identificação visual prevista no art. 12, da Instrução Normativa nº 03, de 
15 de maio de 2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, VEÍCULOS 
OFICIAIS: FOCUS – Placa EEF 8093 - TOMBO – 52813 e DUCATO – placa DJL 7465 – 
TOMBO – 73657 e apresente à UADIN para o pleno atendimento da recomendação. 
b) O MAPA DE CONTROLE DO DESEMPENHO DO VEÍCULO OFICIAL: cada veículo 
oficial, sob a responsabilidade da Reitoria, deverá ser preenchido, de acordo com a 
Instrução Normativa n.º 03, de 15 de maio de 2013, e apresentados à UADIN para 
atendimento da recomendação. 
- Reitor do IFSP 
Recomendamos ao Magnífico Reitor do IFSP que apresente à UADIN a Norma de 
Utilização dos Notebooks, para comprovar o atendimento da recomendação. 
- Chefe de Gabinete  
a) Providencie os registros de utilizações dos veículos oficiais, para transporte 
institucional, com as informações necessárias para atender integralmente o que consta no 
artigo 4.º, da Instrução Normativa n.º 03, de 15 de maio de 2008. 
b) Fazer levantamento da situação do veículo oficial de transporte institucional, placa 
EEF-8093, que não está sendo aproveitado, cuja finalidade é constatar se há ou não 
necessidade do veículo na reitoria. 
Providências Implantadas: 
a) Manutenção de recuperação de bens móveis: A Coordenadoria de Patrimônio está 
passando por reestruturação de sua  diretoria, embora algumas ações já venham sendo 
preparadas neste sentido,  como pretensão de elaboração de projeto para manutenção de 
bebedouro da reitoria, informamos que ao término da reestruturação, que se dará nos 
próximos dias estaremos elaborando em conjunto com a Coordenadoria de Administração 
e a nova diretoria um plano para que possamos ter maior controle da situação física dos 
bens patrimoniais. Esta ação contará com a realização de um inventário eventual onde 
serão conferidos os bens patrimoniais de determinados setores e sua situação física. 
Informo ainda que no final do ano de 2012 foi elaborado pela Coordenadoria de 
Almoxarifado, a qual eu respondia na época, um projeto para lavagem das cadeiras da 
reitoria, e foi solicitado também um orçamento para reforma das que estavam danificadas. 

- Que a Coordenadora de Patrimônio da Reitoria envide esforços no sentido de: 

a) Organizar, planejar e operacionalizar um plano integrado de manutenção e recuperação 

para todos os equipamentos e materiais permanentes em uso, objetivando o melhor 
desempenho possível e uma melhor longevidade, com o intuito de atender o item 9.1 — 

Conservação e Recuperação da Instrução Normativa n.º 205/88 — SEDAP; 
b) Encaminhar cópia da conclusão do Termo Circunstanciado Administrativo dos bens 

patrimoniais que não foram localizados; 
- Comissão de Desfazimento da Reitoria: 

Para o pleno atendimento da recomendação, aguardaremos o término do processo de 

desfazimento dos bens patrimoniais da Reitoria, quando a Coordenadora de Patrimônio 

da Reitoria deverá encaminhar à UADIN a cópia da conclusão do processo. 
- Pró-Reitoria de Administração: 

Que a Pró-Reitora de Administração envide esforço para providenciar um espaço para 
guardar os bens patrimoniais que foram colocados à disposição da Coordenadoria de 
Patrimônio da Reitoria. 

- Diretoria de Sistemas de Informação: 

Que o Diretor de Sistemas de Informação envide esforços para incluir no SIGA — Módulo 
Patrimônio e Almoxarifado a implementação de identificação e rastreabilidade do usuário, 
dos eventos de alteração, inclusão, alteração e baixa, ou qualquer tipo de movimentação 
de um bem patrimonial e a identificação do IP da máquina. 
- Coordenador Administração da Reitoria 

a) Providencie a identificação visual prevista no art. 12, da Instrução Normativa nº 03, de 

15 de maio de 2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, VEÍCULOS 

OFICIAIS: FOCUS — Placa EEF 8093 - TOMBO — 52813 e DUCATO - placa DJL 7465 — 
TOMBO — 73657 e apresente à UADIN para o pleno atendimento da recomendação. 

b) O MAPA DE CONTROLE DO DESEMPENHO DO VEÍCULO OFICIAL: cada veículo 

oficial, sob a responsabilidade da Reitoria, deverá ser preenchido, de acordo com a 

Instrução Normativa n.º 03, de 15 de maio de 2013, e apresentados à UADIN para 
atendimento da recomendação. 
- Reitor do IFSP 

Recomendamos ao Magnífico Reitor do IFSP que apresente à UADIN a Norma de 
Utilização dos Notebooks, para comprovar o atendimento da recomendação. 

- Chefe de Gabinete 

a) Providencie os registros de utilizações dos veículos oficiais, para transporte 

institucional, com as informações necessárias para atender integralmente o que consta no 
artigo 4.º, da Instrução Normativa n.º 03, de 15 de maio de 2008. 

b) Fazer levantamento da situação do veículo oficial de transporte institucional, placa 

EEF-8093, que não está sendo aproveitado, cuja finalidade é constatar se há ou não 

necessidade do veículo na reitoria. 

Providências Implantadas: 
a) Manutenção de recuperação de bens móveis: A Coordenadoria de Patrimônio está 
passando por reestruturação de sua diretoria, embora algumas ações já venham sendo 

preparadas neste sentido, como pretensão de elaboração de projeto para manutenção de 
bebedouro da reitoria, informamos que ao término da reestruturação, que se dará nos 

próximos dias estaremos elaborando em conjunto com a Coordenadoria de Administração 

e a nova diretoria um plano para que possamos ter maior controle da situação física dos 
bens patrimoniais. Esta ação contará com a realização de um inventário eventual onde 
serão conferidos os bens patrimoniais de determinados setores e sua situação física. 

Informo ainda que no final do ano de 2012 foi elaborado pela Coordenadoria de 
Almoxarifado, a qual eu respondia na época, um projeto para lavagem das cadeiras da 

reitoria, e foi solicitado também um orçamento para reforma das que estavam danificadas. 
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Foi nos apresentado um valor de R$ 6.400,00 para reforma de 55 cadeiras, sendo uma 
média de R$ 116,36 cada. Como o valor médio das cadeiras em questão era de R$ 
178,00 (mais que 50% do valor) optou-se por não levar adiante o projeto e fizemos 
somente a lavagem. 
b) Dos 08 itens de bens patrimoniais não localizados, somente um foi aberto Termo 
Circunstanciado Administrativo – TCA e reembolsado ao IFSP, conforme Processo nº 
23305.002434/2013-48, no valor de R$ 199,99 em 12/12/2013 e os demais foram 
localizados e apresentados a UADIN. 
Pró-Reitoria de Administração: 
A Coordenadora do Patrimônio respondeu, referente à disponibilização de espaço para 
guardar os bens patrimoniais: “Foi-nos destinado pelo Campus São Paulo um espaço 
atrás da garagem. Entretanto por não ser um local protegido da chuva e ações de 
roedores, estamos no aguardo da nova diretoria para que se possa solicitar um projeto de 
reforma do local”. 
Comissão de Desfazimento da Reitoria: 
A Comissão de Desfazimento foi constituída recentemente, processo nº 
23305.001225/2013-87, e, até o presente momento, encontra-se em trâmite o processo 
para doação e baixa pela Coordenadoria de Patrimônio.  
Diretoria de Sistemas de Informação: 
O Assessor de Tecnologia da Informação informou que: Sobre a adequação no módulo 
Patrimônio e Almoxarifado do Sistema SIGA, em outubro de 2013, após análise técnicas e 
de requisitos, optou-se por utilizar um outro sistema informatizado, o SUAP (Sistema 
Unificado de Administração Pública). Os módulos Patrimônio e Estoque foram 
implantados em caráter experimental (para testes) em novembro de 2013 e, de acordo 
com o cronograma estabelecido em parceria com a Pró-Reitoria de Administração/Pró-
Reitoria de Desenvolvimento Institucional, o sistema deverá entrar em caráter definitivo 
em março de 2014. 
Coordenador Administração da Reitoria: 
O Coordenador de Administração da Reitoria respondeu, como seguem: 
a) Os veículos pertencentes à Reitoria foram todos adesivados e evidenciados pela 
UADIN. 
b) Encaminhado à UADIN a planilha de Relatório Custos do Veículo por KM e 
indicadores, porém, não consta a demonstração do desempenho por veículo, conforme o 
Mapa de Controle do Desempenho do Veículo Oficial. 
O Gabinete está controlando a utilização dos veículos oficiais da Reitoria. 
Reitor do IFSP 
O Assessor de Tecnologia da Informação informou, por meio do Memorando s/n.º 2014 
PRD, que uma comissão do Comitê de Tecnologia da Informação preparou uma minuta 
de utilização dos Notebooks, sendo que a apreciação se daria na reunião do dia 5 de 
março de 2014. Até a presente data, não houve manifestação do Comitê de Tecnologia 
da Informação sobre a Norma de Utilização dos Notebooks. 
Chefe de Gabinete  
a) Os controles de entrada e saída foi apresentado à UADIN dos seguintes veículos 
oficiais: CIVIC – Placa EEF 7588 - Tombo n.º 47977 e FOCUS – Placa EEF 8093 - Tombo 
– 52813. Entretanto, não nos foi apresentado os Anexos II - Mapa de Controle do 
Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial, III – Ficha de Cadastro de Veículo Oficial 
e o VIII - Termo de Vistoria.  
b)  O veículo oficial, Placa EEF 8093 - Tombo – 52813, foi disponibilizado para uso 
comum da Reitoria do IFSP, conforme a Portaria nº 5.004, de 09 de outubro de 2013. 
c) O Relatório de Custo do Veículo por Km e indicadores foi apresentado à UADIN, 
porém, descumprindo o que determina o §1.º, artigo 24, da Instrução Normativa n.º 3, de 

Foi nos apresentado um valor de R$ 6.400,00 para reforma de 55 cadeiras, sendo uma 

média de R$ 116,36 cada. Como o valor médio das cadeiras em questão era de R$ 

178,00 (mais que 50% do valor) optou-se por não levar adiante o projeto e fizemos 
somente a lavagem. 

b) Dos 08 itens de bens patrimoniais não localizados, somente um foi aberto Termo 

Circunstanciado Administrativo — TCA e reembolsado ao IFSP, conforme Processo nº 

23305.002434/2013-48, no valor de R$ 199,99 em 12/12/2013 e os demais foram 
localizados e apresentados a UADIN. 
Pró-Reitoria de Administração: 

A Coordenadora do Patrimônio respondeu, referente à disponibilização de espaço para 
guardar os bens patrimoniais: “Foi-nos destinado pelo Campus São Paulo um espaço 

atrás da garagem. Entretanto por não ser um local protegido da chuva e ações de 

roedores, estamos no aguardo da nova diretoria para que se possa solicitar um projeto de 

reforma do local”. 
Comissão de Desfazimento da Reitoria: 

A Comissão de Desfazimento foi constituída recentemente, processo nº 

23305.001225/2013-87, e, até o presente momento, encontra-se em trâmite o processo 
para doação e baixa pela Coordenadoria de Patrimônio. 

Diretoria de Sistemas de Informação: 

O Assessor de Tecnologia da Informação informou que: Sobre a adequação no módulo 
Patrimônio e Almoxarifado do Sistema SIGA, em outubro de 2013, após análise técnicas e 

de requisitos, optou-se por utilizar um outro sistema informatizado, o SUAP (Sistema 

Unificado de Administração Pública). Os módulos Patrimônio e Estoque foram 

implantados em caráter experimental (para testes) em novembro de 2013 e, de acordo 
com o cronograma estabelecido em parceria com a Pró-Reitoria de Administração/Pró- 

Reitoria de Desenvolvimento Institucional, o sistema deverá entrar em caráter definitivo 

em março de 2014. 
Coordenador Administração da Reitoria: 

O Coordenador de Administração da Reitoria respondeu, como seguem: 

a) Os veículos pertencentes à Reitoria foram todos adesivados e evidenciados pela 

UADIN. 
b) Encaminhado à UADIN a planilha de Relatório Custos do Veículo por KM e 

indicadores, porém, não consta a demonstração do desempenho por veículo, conforme o 

Mapa de Controle do Desempenho do Veículo Oficial. 

O Gabinete está controlando a utilização dos veículos oficiais da Reitoria. 
Reitor do IFSP 

O Assessor de Tecnologia da Informação informou, por meio do Memorando s/n.º 2014 

PRD, que uma comissão do Comitê de Tecnologia da Informação preparou uma minuta 

de utilização dos Notebooks, sendo que a apreciação se daria na reunião do dia 5 de 
março de 2014. Até a presente data, não houve manifestação do Comitê de Tecnologia 
da Informação sobre a Norma de Utilização dos Notebooks. 
Chefe de Gabinete 

a) Os controles de entrada e saída foi apresentado à UADIN dos seguintes veículos 

oficiais: CIVIC — Placa EEF 7588 - Tombo n.º 47977 e FOCUS — Placa EEF 8093 - Tombo 

— 52813. Entretanto, não nos foi apresentado os Anexos Il - Mapa de Controle do 

Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial, Ill — Ficha de Cadastro de Veículo Oficial 
e o VlIll - Termo de Vistoria. 

b) O veículo oficial, Placa EEF 8093 - Tombo — 52813, foi disponibilizado para uso 

comum da Reitoria do IFSP, conforme a Portaria nº 5.004, de 09 de outubro de 2013. 

c) O Relatório de Custo do Veículo por Km e indicadores foi apresentado à UADIN, 

porém, descumprindo o que determina o $81.º, artigo 24, da Instrução Normativa n.º 3, de 
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15/05/2008, que diz “que o órgão ou entidade manterá o Mapa de Controle do 
Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial de cada veículo, Anexo II, atualizado 
mensalmente”. 
Análise da UADIN: Reiteração das recomendações não implantadas. 
Que a Coordenadora de Patrimônio da Reitoria adote medidas no sentido de: 
a) Apresentar à UADIN os Termos de Responsabilidade em conformidade com o saldo 
contábil. 
b) Apresentar à UADIN a conclusão do processo de desfazimento de nº 
23305.001225/2013-87. 
Que a Diretoria de Suporte Administrativo envide esforços no sentido de: 
Providenciar um espaço, reservado e adequado, para guardar os bens patrimoniais que 
foram colocados à disposição da Coordenadoria de Patrimônio da Reitoria. 
Que o Diretor de Sistemas de Informação envide esforços no sentido de: 
Aguardaremos a estruturação do Módulo Patrimônio no Sistema SUAP - Sistema 
Unificado de Administração Pública na Reitoria e em todos os campi para considerarmos 
a recomendação atendida. 
Comissão de Desfazimento da Reitoria: 
Para o pleno atendimento da recomendação, aguardaremos o término do processo de 
desfazimento dos bens patrimoniais da Reitoria, quando a Coordenadora de Patrimônio 
da Reitoria deverá encaminhar à UADIN conclusão dos trabalhos. 
Reitor do IFSP envide esforços no sentido de: 
Interceder junto ao Comitê de Tecnologia da Informação a apreciação da Norma de 
Utilização dos Notebooks, no qual estabelece regras e procedimentos para o adequado 
gerenciamento da utilização dos notebooks pertencentes ao IFSP. 
Coordenadoria de Transportes: 
Apresentar à UADIN o controle de todos os veículos oficiais pertencentes a Reitoria junto 
com os respectivos Anexos II - Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do 
Veículo Oficial, III - Ficha de Cadastro de Veículo Oficial e VIII - Termo de Vistoria, 
conforme a Instrução Normativa n.º 03, de 15 de maio de 2008, do período de janeiro a 
setembro de 2014. 
Posição da UADIN: Reiteração pela não implementação plena das recomendações. 
 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 007/2014 
COORDENADORIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
Implantações das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 001/2012 
Coordenadoria de Patrimônio da Reitoria 
a) Nos processos n.ºs 23305.002446/2013-72 e 23305.002476/2013-89, que os 
servidores tomem ciência dos resultados apurados. 
b) Anexar a cópia do Termo de Responsabilidade no processo n.º: 23305.002477/2013-
23. 
c) Numerar e rubricar das folhas dos processos n.ºs 23305.002433/2013-01 e 
23305.002463/2013-18, em ordem cronológica. 
d) Observar com atenção o prazo de 05 (cinco) dias concedidos ao servidor envolvido 
para ressarcimento ao erário, nos termos do art. 4º da IN CGU nº 04/2009. 
Diretoria de Administração da Reitoria 
Apresentar à UADIN o resultado do processo n.º 23305.002422/2013-13 para análise. 
Coordenadoria de Processos Administrativos 
Apresentar à UADIN os resultados dos processos n.ºs 23305.002423/2013-68, 
23305.002424/2013-11, 23305.002425/2013-57 e 23059.006122/2012-81 para análise. 
PROVIDÊNCIAS IMPLANTADAS: A Coordenadoria de Patrimônio da Reitoria respondeu 
o seguinte: 

15/05/2008, que diz “que o órgão ou entidade manterá o Mapa de Controle do 

Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial de cada veículo, Anexo Il, atualizado 

mensalmente”. 
Análise da UADIN: Reiteração das recomendações não implantadas. 
Que a Coordenadora de Patrimônio da Reitoria adote medidas no sentido de: 

a) Apresentar à UADIN os Termos de Responsabilidade em conformidade com o saldo 

contábil. 
b) Apresentar à UADIN a conclusão do processo de desfazimento de nº 

23305.001225/2013-87. 
Que a Diretoria de Suporte Administrativo envide esforços no sentido de: 

Providenciar um espaço, reservado e adequado, para guardar os bens patrimoniais que 

foram colocados à disposição da Coordenadoria de Patrimônio da Reitoria. 
Que o Diretor de Sistemas de Informação envide esforços no sentido de: 

Aguardaremos a estruturação do Módulo Patrimônio no Sistema SUAP - Sistema 
Unificado de Administração Pública na Reitoria e em todos os campi para considerarmos 

a recomendação atendida. 
Comissão de Desfazimento da Reitoria: 

Para o pleno atendimento da recomendação, aguardaremos o término do processo de 

desfazimento dos bens patrimoniais da Reitoria, quando a Coordenadora de Patrimônio 

da Reitoria deverá encaminhar à UADIN conclusão dos trabalhos. 
Reitor do IFSP envide esforços no sentido de: 

Interceder junto ao Comitê de Tecnologia da Informação a apreciação da Norma de 

Utilização dos Notebooks, no qual estabelece regras e procedimentos para o adequado 

gerenciamento da utilização dos notebooks pertencentes ao IFSP. 
Coordenadoria de Transportes: 

Apresentar à UADIN o controle de todos os veículos oficiais pertencentes a Reitoria junto 

com os respectivos Anexos Il - Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do 
Veículo Oficial, Ill - Ficha de Cadastro de Veículo Oficial e VIII - Termo de Vistoria, 

conforme a Instrução Normativa n.º 03, de 15 de maio de 2008, do período de janeiro a 

setembro de 2014. 
Posição da UADIN: Reiteração pela não implementação plena das recomendações. 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 007/2014 
COORDENADORIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

implantações das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 001/2012 
Coordenadoria de Patrimônio da Reitoria 
a) Nos processos n.ºs 23305.002446/2013-72 e 23305.002476/2013-89, que os 

servidores tomem ciência dos resultados apurados. 
b) Anexar a cópia do Termo de Responsabilidade no processo n.º: 23305.002477/2013- 

28. 
c) Numerar e rubricar das folhas dos processos n.ºs 23305.002433/2013-01 e 

23305.002463/2013-18, em ordem cronológica. 

d) Observar com atenção o prazo de 05 (cinco) dias concedidos ao servidor envolvido 

para ressarcimento ao erário, nos termos do art. 4º da IN CGU nº 04/2009. 
Diretoria de Administração da Reitoria 

Apresentar à UADIN o resultado do processo n.º 23305.002422/2013-13 para análise. 
Coordenadoria de Processos Administrativos 

Apresentar à UADIN os resultados dos processos n.ºs 23305.002423/2013-68, 
23305.002424/2013-11, 23305.002425/2013-57 e 23059.006122/2012-81 para análise. 
PROVIDÊNCIAS IMPLANTADAS: A Coordenadoria de Patrimônio da Reitoria respondeu 

o seguinte: 
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a) No Processo n.º 23305.002446/2013-72, o bem patrimonial n.º de tombo 71385 
(cadeira giratória) foi localizado. Entretanto, no Processo n.º 23305.002476/2013-89, o 
servidor envolvido tomou ciência no Termo Circunstanciado Administrativo. 
b) O Termo de Responsabilidade foi juntado ao Processo n.º 23305.002477/2013-23. 
c) Os Processos n.ºs 23305.002433/2013-01 e 23305.002463/2013-18 foram numerados 
e rubricados. 
d) A Coordenadora de Patrimônio da Reitoria tomou ciência do prazo de 05 (cinco) dias 
que será concedido ao servidor envolvido, quando houver novos casos de Termo 
Circunstanciado Administrativo.  
Diretoria de Administração da Reitoria: 
O servidor envolvido, no Processo 23305.002422/2013-13, ressarciu o IFSP, conforme 
Guia de Recolhimento da União, no valor de R$79,00, pelo valor de mercado. O bem 
patrimonial n.º de tombo 36937 (cadeira fixa) foi dado baixa no Patrimônio da Reitoria. 
Coordenadoria de Processos Administrativos: 
A Coordenadoria de Processos Administrativos respondeu, o seguinte: 
a) Referente ao Processo n.º 23305.002423/2013-68, o bem patrimonial n.º de tombo 
13911 (Ventilador) foi dado baixa no Sistema Patrimonial e recolhido o valor de R$89,96, 
pelo valor de mercado, conforme guias de recolhimento. 
b) No Processo n.º 23305.002424/2013-11, os bens patrimoniais n.ºs de tombo 6733 e 
6735 (cadeiras fixas) foram dadas baixas no Sistema Patrimonial e os valores recolhidos 
foram de R$36,00, para cada um, pelo valor de mercado, conforme guia de recolhimento. 
c) No processo n.º 23305.002425/2013-57, os bens patrimoniais n.ºs de tombo 26468 e 
26469 (cadeiras giratórias) foram dadas baixas no Sistema Patrimonial e os valores 
recolhidos foram R$35,66, para cada um, pelo valor de mercado, conforme guias de 
recolhimento. 
d) No Processo 23059.006122/2012, o reitor solicitou que a Empresa CR5 de Segurança 
e Vigilância seja notificada, a fim de ressarcir o bem patrimonial n.º de tombo 947 
(escultura em gesso de Nilo Peçanha). 
Análise da UADIN: Para o pleno atendimento da recomendação, aguardaremos o 
término do Processo 23059.006122/2012, quando a Coordenadoria de Processos 
Administrativos deverá encaminhar à UADIN a conclusão dos trabalhos para análise. 
Posição da UADIN: Reiteração pela não implementação plena das recomendações. 
 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 023/2014 
CAMPUS ARARAQUARA 
Implantações das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 2013.5221 da 
Equipe de Auditoria da CGU/SP em conjunto da Equipe da UADIN. 
À Gerência de Administração do Campus de Araraquara 
1.1.1.6 Ausência de bilhete de passagem no Relatório de Viagem anexado ao 
Processo de Prestação de Contas. 
- No Processo nº 000216/13, não foi apresentado o bilhete da passagem de ida ao local 
de destino (...)”. 
PROVIDÊNCIAS IMPLANTADAS: Informou-se que o servidor (proposto) não conseguiu 
obter o bilhete da passagem rodoviária de ida com a empresa de transporte, referente ao 
PCDP n.º 0216/13. Contudo, esclarecemos que o bilhete da passagem rodoviária que 
falta apresentar para inserir na PCDP n.º 0216/13 corresponde à volta do servidor para 
seu Campus de origem, podendo ser o bilhete ou declaração da empresa prestadora do 
serviço. 
Análise da UADIN: Que o Diretor Geral do Campus Araraquara providencie a requisição 
do bilhete de volta da PCDP n.º 0216/13 ou a declaração da empresa ou a devolução por 
GRU de 50% do valor pago a título de taxa de embarque desembarque junto ao 

a) No Processo n.º 23305.002446/2013-72, o bem patrimonial n.º de tombo 71385 

(cadeira giratória) foi localizado. Entretanto, no Processo n.º 23305.002476/2013-89, o 

servidor envolvido tomou ciência no Termo Circunstanciado Administrativo. 
b) O Termo de Responsabilidade foi juntado ao Processo n.º 23305.002477/2013-23. 
c) Os Processos n.ºs 23305.002433/2013-01 e 23305.002463/2013-18 foram numerados 

e rubricados. 
d) A Coordenadora de Patrimônio da Reitoria tomou ciência do prazo de 05 (cinco) dias 

que será concedido ao servidor envolvido, quando houver novos casos de Termo 

Circunstanciado Administrativo. 
Diretoria de Administração da Reitoria: 

O servidor envolvido, no Processo 23305.002422/2013-13, ressarciu o IFSP, conforme 

Guia de Recolhimento da União, no valor de R$79,00, pelo valor de mercado. O bem 

patrimonial n.º de tombo 36937 (cadeira fixa) foi dado baixa no Patrimônio da Reitoria. 
Coordenadoria de Processos Administrativos: 

A Coordenadoria de Processos Administrativos respondeu, o seguinte: 
a) Referente ao Processo n.º 23305.002423/2013-68, o bem patrimonial n.º de tombo 

13911 (Ventilador) foi dado baixa no Sistema Patrimonial e recolhido o valor de R$89,96, 

pelo valor de mercado, conforme guias de recolhimento. 
b) No Processo n.º 23305.002424/2013-11, os bens patrimoniais n.ºs de tombo 6733 e 

6735 (cadeiras fixas) foram dadas baixas no Sistema Patrimonial e os valores recolhidos 
foram de R$36,00, para cada um, pelo valor de mercado, conforme guia de recolhimento. 
c) No processo n.º 23305.002425/2013-57, os bens patrimoniais n.ºs de tombo 26468 e 

26469 (cadeiras giratórias) foram dadas baixas no Sistema Patrimonial e os valores 
recolhidos foram R$35,66, para cada um, pelo valor de mercado, conforme guias de 

recolhimento. 
d) No Processo 23059.006122/2012, o reitor solicitou que a Empresa CR5 de Segurança 

e Vigilância seja notificada, a fim de ressarcir o bem patrimonial n.º de tombo 947 

(escultura em gesso de Nilo Peçanha). 
Análise da UADIN: Para o pleno atendimento da recomendação, aguardaremos o 

término do Processo 23059.006122/2012, quando a Coordenadoria de Processos 
Administrativos deverá encaminhar à UADIN a conclusão dos trabalhos para análise. 

Posição da UADIN: Reiteração pela não implementação plena das recomendações. 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 023/2014 
CAMPUS ARARAQUARA 
implantações das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 2013.5221 da 

Equipe de Auditoria da CGU/SP em conjunto da Equipe da UADIN. 
À Gerência de Administração do Campus de Araraquara 

1.1.1.6 Ausência de bilhete de passagem no Relatório de Viagem anexado ao 
Processo de Prestação de Contas. 

- No Processo nº 000216/13, não foi apresentado o bilhete da passagem de ida ao local 
de destino (...)”. 
PROVIDÊNCIAS IMPLANTADAS: Informou-se que o servidor (proposto) não conseguiu 

obter o bilhete da passagem rodoviária de ida com a empresa de transporte, referente ao 
PCDP n.º 0216/13. Contudo, esclarecemos que o bilhete da passagem rodoviária que 

falta apresentar para inserir na PCDP n.º 0216/13 corresponde à volta do servidor para 

seu Campus de origem, podendo ser o bilhete ou declaração da empresa prestadora do 
serviço. 
Análise da UADIN: Que o Diretor Geral do Campus Araraquara providencie a requisição 

do bilhete de volta da PCDP n.º 0216/13 ou a declaração da empresa ou a devolução por 
GRU de 50% do valor pago a título de taxa de embarque desembarque junto ao 
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departamento de gestão de pessoas do Campus e ao servidor.  
Posição da UADIN: Posição da UADIN: Implantada, conforme a Nota Técnica 
1688/2014/CGU/SP-CGU-PR. 
Status: Implantada 
 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 024/2014 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA/REITORIA 
Implantações das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 2013.5221 da 
Equipe de Auditoria da CGU/SP em conjunto da Equipe da UADIN. 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO/REITORIA 
1.1.1.1 Descuprimento das Normas relativas aos prazos definidos para o processo 
de diárias e passagens. 
Recomendação 001: O Gestor de Diárias e Passagens e a Unidade de Autoria Interna 
(UADIN) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) 
deverão promover treinamento para todos os responsáveis pelo lançamento de Diárias e 
Passagens, baseado nas impropriedades e irregularidades constatadas neste relatório. 
Recomendação 003: Providenciar as Prestações de Contas de todas as diárias 
pendentes. 
1.1.1.2 Ausência da assinatura de autorização da chefia imediata na concessão de 
diárias e passagens. 
Recomendação: A “Proposta de Concessão de Diárias e Passagens” deverá ser 
assinada pelas chefias e as exceções deverão ser justificadas. 
1.1.1.3 Solicitações em duplicidade de diárias e passagens e passagens para 
participar de um mesmo evento. 
Recomendação: Abster-se de solicitar Diárias e Passagens em duplicidade para 
participar de um mesmo evento. 
1.1.1.4 O Processo de diárias e passagens foi encerrado no Sistema SCDP sem o 
documento de prestação de contas. 
- No Processo nº 000195/13 - Campus Presidente Epitácio, não foi anexado o documento 
“Relatório de Viagem” que comprova o motivo das Diárias e Passagens. 
Recomendação: O processo PCDP não pode ser concluído sem a Prestação de Contas. 
1.1.1.5 Comitiva de Servidores apresentou mesmo motivo pra solicitar diárias e 
passagens. 
- Nos Processos nº 00261/13, nº 000262/13, nº 000263/13 e nº 000275/13 - Diretor Geral 
do Campus Araraquara, quatro servidores solicitaram “Concessão de Diárias e 
Passagens” para participarem do mesmo evento. 
Recomendação: Na medida do possível, recomendamos a realização de reuniões 
prévias entre os representantes das diversas áreas envolvidas com o fato para que se 
evite a informação de comitivas para resolver problemas, cuja definição pode ser tomada 
com antecedência e, portanto, tornando desnecessário o deslocamento simultâneo de 
muito servidores. 
1.1.1.7 As datas informadas nos bilhetes das passagens estão incompatíveis com a 
data do evento definido no Processo 001585/13. 
- No Processo nº 001585/13 - Diretor Geral do Campus São José dos Campos, as datas 
de ida e de volta, do bilhete, divergem com as datas constantes na “Proposta de 
Concessão de Diárias e Passagens”. 
Recomendação: Os gestores precisam verificar se a data informada nos bilhetes de 
passagens coincide com a data registrada no sistema PCDP. 
Providências Implantadas: A Coordenadoria de Diárias e Passagens informa que já 
foram tomadas as medidas apontadas, como seguem: 

departamento de gestão de pessoas do Campus e ao servidor. 
Posição da UADIN: Posição da UADIN: Implantada, conforme a Nota Técnica 

1688/2014/CGU/SP-CGU-PR. 
Status: Implantada 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 024/2014 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA/REITORIA 

implantações das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 2013.5221 da 

Equipe de Auditoria da CGU/SP em conjunto da Equipe da UADIN. 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO/REITORIA 

1.1.1.1 Descuprimento das Normas relativas aos prazos definidos para o processo 
de diárias e passagens. 

Recomendação 001: O Gestor de Diárias e Passagens e a Unidade de Autoria Interna 

(UADIN) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) 

deverão promover treinamento para todos os responsáveis pelo lançamento de Diárias e 

Passagens, baseado nas impropriedades e irregularidades constatadas neste relatório. 
Recomendação 003: Providenciar as Prestações de Contas de todas as diárias 

pendentes. 
1.1.1.2 Ausência da assinatura de autorização da chefia imediata na concessão de 

diárias e passagens. 

Recomendação: A “Proposta de Concessão de Diárias e Passagens” deverá ser 

assinada pelas chefias e as exceções deverão ser justificadas. 
1.1.1.3 Solicitações em duplicidade de diárias e passagens e passagens para 

participar de um mesmo evento. 

Recomendação: Abster-se de solicitar Diárias e Passagens em duplicidade para 

participar de um mesmo evento. 
1.1.1.4 O Processo de diárias e passagens foi encerrado no Sistema SCDP sem o 

documento de prestação de contas. 

- No Processo nº 000195/13 - Campus Presidente Epitácio, não foi anexado o documento 

“Relatório de Viagem” que comprova o motivo das Diárias e Passagens. 
Recomendação: O processo PCDP não pode ser concluído sem a Prestação de Contas. 
1.1.1.5 Comitiva de Servidores apresentou mesmo motivo pra solicitar diárias e 

passagens. 

- Nos Processos nº 00261/13, nº 000262/13, nº 000263/13 e nº 000275/13 - Diretor Geral 

do Campus Araraquara, quatro servidores solicitaram “Concessão de Diárias e 

Passagens” para participarem do mesmo evento. 
Recomendação: Na medida do possível, recomendamos a realização de reuniões 

prévias entre os representantes das diversas áreas envolvidas com o fato para que se 

evite a informação de comitivas para resolver problemas, cuja definição pode ser tomada 

com antecedência e, portanto, tornando desnecessário o deslocamento simultâneo de 
muito servidores. 

1.1.1.7 As datas informadas nos bilhetes das passagens estão incompatíveis com a 
data do evento definido no Processo 001585/13. 

- No Processo nº 001585/13 - Diretor Geral do Campus São José dos Campos, as datas 

de ida e de volta, do bilhete, divergem com as datas constantes na “Proposta de 

Concessão de Diárias e Passagens”. 
Recomendação: Os gestores precisam verificar se a data informada nos bilhetes de 

passagens coincide com a data registrada no sistema PCDP. 
Providências Implantadas: A Coordenadoria de Diárias e Passagens informa que já 

foram tomadas as medidas apontadas, como seguem: 
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- Realização de capacitação dos servidores para a utilização e operacionalização do 
SCDP, sendo que o curso fora realizado em outubro de 2013, direcionado aos servidores 
da Reitoria e campus São Paulo, já na nova plataforma. Para os demais campi está 
prevista capacitação no período de 12/05/14 a 14/05/14, conforme Processo 
23305.501448/2014-21. 
- Realizadas ações pela Coordenadoria de Prestação de Contas do IFSP para finalização 
das PCDPs pendentes de prestação de contas de 2013. Todavia constam algumas 
pendências conforme relação anexa, que está sendo acompanhada pela Coordenadoria 
de Diárias e Passagens, conforme processo 23305.01357/2014-90, aberto em 
04/04/2014. Permanecendo pendências, serão tomadas as medidas administrativas 
cabíveis. 
- Foram reformulados o manual interno e os modelos de anexos, que foram publicados no 
sitio do IFSP. Esta ação visa dar maior celeridade ao processo de concessão. 
- Com a nova versão do sistema, a expectativa que o problema de duplicidade vem a ser 
sanado. Contudo será feito acompanhamento para não termos ocorrência similares as 
encontradas em 2013. 
A Coordenadoria de Diárias e Passagens periodicamente realiza analise das diárias da 
reitoria e dos campi, para verificar o cumprimento das normas e procedimentos. 
Na capacitação que será realizada pelo Gestor do SCDP e AUDIN, serão repassadas as 
recomendações apontadas no comunicado de auditoria 011/2014, para que os servidores 
envolvidos procedam as adequações e cumprimento das solicitações do relatório, de 
modo a garantir a eficiência, economicidade e legalidade, nas ações efetuadas no sistema 
SCDP. 
As prestações de contas das PCDP, (4352/13), (868/13), (3618/13), (3906/14) já 
responderam a Gestão do SCDP, que enviaram as prestações, todavia ainda não foram 
concluídas pelos responsáveis. 
Diante da resposta fornecida pela Coordenadoria de Diárias e Passagens, e com a 
verificação realizada pela Uadin no sistema SCDP, observamos que as PCDPs: 1644/13, 
1515/13, 1412/13, 520/13, 1660/13, 1273/13, 663/13, 2283/13, 982/13, 140/13, 195/13 já 
constam como encerradas no sistema SCDP com a prestação de constas inserida no 
sistema. 
Análise da UADIN: 
- Que a Diretora de Administração providencie junto com o Coordenador de Diárias e 
Passagens a finalização das todas as PCDPs pendentes junto aos solicitantes, e quando 
for ocaso tome as providências cabíveis de ressarcir o erário ou apuração de 
responsabilidade. 
- Quanto ao treinamento realizado com as orientações das recomendações de n.ºs 1.1.1.1 
– 1), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.7, encaminhar a esta Unidade, cópia do 
projeto do curso, período de realização, com lista de presença, pesquisa de satisfação do 
curso e material didático utilizado, nos treinamentos realizados em 2013 e 2014.  
Posição da UADIN: Implantadas, conforme a Nota Técnica 1688/2014/CGU/SP-CGU-
PR. 
Status: Implantada 
 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 025/2014 
DIRETORIA GESTÃO DE PESSOAS 
Implantações das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 2013.5221 da 
Equipe de Auditoria da CGU/SP em conjunto da Equipe da UADIN. 
1.1.1.9 Ausência de comprovantes do reembolso de despesas extras na prestação 
de contas. 

- Realização de capacitação dos servidores para a utilização e operacionalização do 
SCDP, sendo que o curso fora realizado em outubro de 2013, direcionado aos servidores 

da Reitoria e campus São Paulo, já na nova plataforma. Para os demais campi está 
prevista capacitação no período de 12/05/14 a 14/05/14, conforme Processo 

23305.501448/2014-21. 

- Realizadas ações pela Coordenadoria de Prestação de Contas do IFSP para finalização 
das PCDPs pendentes de prestação de contas de 2013. Todavia constam algumas 

pendências conforme relação anexa, que está sendo acompanhada pela Coordenadoria 

de Diárias e Passagens, conforme processo 23305.01357/2014-90, aberto em 

04/04/2014. Permanecendo pendências, serão tomadas as medidas administrativas 
cabíveis. 

- Foram reformulados o manual interno e os modelos de anexos, que foram publicados no 

sitio do IFSP. Esta ação visa dar maior celeridade ao processo de concessão. 
- Com a nova versão do sistema, a expectativa que o problema de duplicidade vem a ser 

sanado. Contudo será feito acompanhamento para não termos ocorrência similares as 

encontradas em 2013. 
A Coordenadoria de Diárias e Passagens periodicamente realiza analise das diárias da 

reitoria e dos campi, para verificar o cumprimento das normas e procedimentos. 

Na capacitação que será realizada pelo Gestor do SCDP e AUDIN, serão repassadas as 

recomendações apontadas no comunicado de auditoria 011/2014, para que os servidores 
envolvidos procedam as adequações e cumprimento das solicitações do relatório, de 

modo a garantir a eficiência, economicidade e legalidade, nas ações efetuadas no sistema 

SCDP. 
As prestações de contas das PCDP, (4352/13), (868/13), (3618/13), (3906/14) já 

responderam a Gestão do SCDP, que enviaram as prestações, todavia ainda não foram 

concluídas pelos responsáveis. 
Diante da resposta fornecida pela Coordenadoria de Diárias e Passagens, e com a 

verificação realizada pela Uadin no sistema SCDP, observamos que as PCDPs: 1644/13, 

1515/13, 1412/13, 520/13, 1660/13, 1273/13, 663/13, 2283/13, 982/13, 140/13, 195/13 já 

constam como encerradas no sistema SCDP com a prestação de constas inserida no 
sistema. 
Análise da UADIN: 

- Que a Diretora de Administração providencie junto com o Coordenador de Diárias e 
Passagens a finalização das todas as PCDPs pendentes junto aos solicitantes, e quando 

for ocaso tome as providências cabíveis de ressarcir o erário ou apuração de 

responsabilidade. 

- Quanto ao treinamento realizado com as orientações das recomendações de n.ºs 1.1.1.1 
- 1), 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.7, encaminhar a esta Unidade, cópia do 

projeto do curso, período de realização, com lista de presença, pesquisa de satisfação do 

curso e material didático utilizado, nos treinamentos realizados em 2013 e 2014. 
Posição da UADIN: Implantadas, conforme a Nota Técnica 1688/2014/CGU/SP-CGU- 

PR. 
Status: Implantada 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 025/2014 
DIRETORIA GESTÃO DE PESSOAS 
implantações das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 2013.5221 da 
Equipe de Auditoria da CGU/SP em conjunto da Equipe da UADIN. 

1.1.1.9 Ausência de comprovantes do reembolso de despesas extras na prestação 

de contas. 
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Os comprovantes referentes às despesas extras não foram anexados na Prestação de 
Contas do Processo nº 001413/13, sendo que nele foi apresentado o bilhete de “ida”, 
faltando o de “volta”. 
Providências Implantadas: Informou-se que foram adotadas as medidas cabíveis em 
relação aos processos PCDPs pendentes. 
Posição da UADIN: Implantada, conforme a Nota Técnica 1688/2014/CGU/SP-CGU-PR. 
Status: Implantada 
 
III) DECISÕES DO CONSELHO SUPERIOR: 
Durante o exercício de 2014, foram emitidas 108 resoluções, como segue: 
Resoluções n.º 1, de 04 de fevereiro de 2014 – Deflagra o processo eleitoral para a 
escolha de representantes para o Conselho Superior.  
Resolução n.º 2, de 04 de fevereiro de 2014 – Decloara vago cargo de representante 
docente no Conselho Superior. 
Resoluções n.º 3, de 04 de fevereiro de 2014 – Aprova Curso Técnico em Informática 
Integrado ao ensino médio, do Campus Barretos. 
Resolução n.º 4, de 04 de fevereiro de 2014 – Aprova Curso Técnico em Informática 
Integrado ao ensino médio, do Campus Hortolândia.  
Resolução n.º 5, de 04 de março de 2014 – Aprova Curso Técnico em Informática 
Integrado ao ensino médio, do Campus Boituva. 
Resolução n.º 6, de 04 de fevereiro de 2014 – Estabelece diretrizes para a promoção à 
classe de titular da carreira de magistério do Ensino Básico, Técnico e 
TecnológicoEstabelece diretrizes para a promoção à classe de titular da carreira de 
magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 
Resolução n.º 7, de 04 de fevereiro de 2014  – Altera o Regimento Geral no que diz 
respeito à vinculação da Diretoria de Gestão de Pessoas à Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento Institucional. 
Resolução n.º 8, de 04 de fevereiro de 2014 – ltera os incisos IV e V do Artigo 27 do 
Estatuto do Instituto Federal de São Paulo, aprovado pela Resolução n.º 1, de 31 de 
agosto de 2009 e alterado pela Resolução n.º 872, de 4 de junho de 2013. 
Resolução n.ºs 9 a 20, de 07 de fevereiro de 2014 – Homologa o estágio probatório de 
servidores do IFSP. 
Resolução n.º 21, de 18 de fevereiro de 2014 – Aprova Cursos FIC/Pronatec do IFSP. 
Resolução n.º 22, de 28 de fevereiro de 2014 – Aprova "ad referendum" Cursos 
FIC/Pronatec do IFSP. 
Resolução n.º 23, de 11 de março de 2014 – Homologa o estágio probatório de servidores 
do IFSP. 
Resolução n.º 24, de 11 de março de 2014 – Declara vagos cargos de representantes 
técnicos-administrativos no Conselho Superior. 
Resolução n.º 25, de 11 de março de 2014 –– Altera os parágrafos únicos dos artigos 78 
e 81 da Organização Didática do IFSP. 
Resolução n.º 26, de 11 de março de 2014 – Delega competência ao Pró-Reitor de Ensino 
para autorizar implementação de atualizações em Projetos Pedagógicos de Cursos 
aprovados pelo Conselho Superior. 
Resolução n.º 27, de 11 de março de 2014 – Estabelece as diretrizes para a composição 
e atribuições do Conselho de Campus do IFSP. 
Resolução n.º 28, de 11 de março de 2014 – Referenda a Resolução n.º 22, de 28 de 
fevereiro de 2014, que aprova Projetos Pedagógicos de Cursos FIC/Pronatec. 
Resolução n.º 29, de 12 de março de 2014 – Homologa o estágio probatório de servidores 
do IFSP. 
Resolução n.º 30, de 01 de abril de 2014 – Aprova Relatório de Gestão 2013. 

Os comprovantes referentes às despesas extras não foram anexados na Prestação de 

Contas do Processo nº 001413/13, sendo que nele foi apresentado o bilhete de “ida”, 

faltando o de “volta”. 
Providências Implantadas: Informou-se que foram adotadas as medidas cabíveis em 

relação aos processos PCDPs pendentes. 
Posição da UADIN: Implantada, conforme a Nota Técnica 1688/2014/CGU/SP-CGU-PR. 

Status: Implantada 

HI) DECISÕES DO CONSELHO SUPERIOR: 
Durante o exercício de 2014, foram emitidas 108 resoluções, como segue: 
Resoluções n.º 1, de 04 de fevereiro de 2014 — Deflagra o processo eleitoral para a 

escolha de representantes para o Conselho Superior. 

Resolução n.º 2, de 04 de fevereiro de 2014 — Decloara vago cargo de representante 
docente no Conselho Superior. 

Resoluções n.º 3, de 04 de fevereiro de 2014 — Aprova Curso Técnico em Informática 
Integrado ao ensino médio, do Campus Barretos. 
Resolução n.º 4, de 04 de fevereiro de 2014 — Aprova Curso Técnico em Informática 
Integrado ao ensino médio, do Campus Hortolândia. 

Resolução n.º 5, de 04 de março de 2014 — Aprova Curso Técnico em Informática 
Integrado ao ensino médio, do Campus Boituva. 
Resolução n.º 6, de 04 de fevereiro de 2014 — Estabelece diretrizes para a promoção à 

classe de titular da carreira de magistério do Ensino Básico, Técnico e 

TecnológicoEstabelece diretrizes para a promoção à classe de titular da carreira de 
magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 

Resolução n.º 7, de 04 de fevereiro de 2014 — Altera o Regimento Geral no que diz 

respeito à vinculação da Diretora de Gestão de Pessoas à Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento Institucional. 

Resolução n.º 8, de 04 de fevereiro de 2014 — Itera os incisos IV e V do Artigo 27 do 

Estatuto do Instituto Federal de São Paulo, aprovado pela Resolução n.º 1, de 31 de 

agosto de 2009 e alterado pela Resolução n.º 872, de 4 de junho de 2013. 
Resolução n.ºs 9 a 20, de 07 de fevereiro de 2014 — Homologa o estágio probatório de 

servidores do IFSP. 

Resolução n.º 21, de 18 de fevereiro de 2014 — Aprova Cursos FIC/Pronatec do IFSP. 
Resolução n.º 22, de 28 de fevereiro de 2014 — Aprova “ad referendum" Cursos 

FIC/Pronatec do IFSP. 

Resolução n.º 23, de 11 de março de 2014 — Homologa o estágio probatório de servidores 

do IFSP. 
Resolução n.º 24, de 11 de março de 2014 — Declara vagos cargos de representantes 

técnicos-administrativos no Conselho Superior. 

Resolução n.º 25, de 11 de março de 2014 — Altera os parágrafos únicos dos artigos 78 
e 81 da Organização Didática do IFSP. 
Resolução n.º 26, de 11 de março de 2014 — Delega competência ao Pró-Reitor de Ensino 
para autorizar implementação de atualizações em Projetos Pedagógicos de Cursos 
aprovados pelo Conselho Superior. 

Resolução n.º 27, de 11 de março de 2014 — Estabelece as diretrizes para a composição 

e atribuições do Conselho de Campus do IFSP. 
Resolução n.º 28, de 11 de março de 2014 — Referenda a Resolução n.º 22, de 28 de 
fevereiro de 2014, que aprova Projetos Pedagógicos de Cursos FIC/Pronatec. 

Resolução n.º 29, de 12 de março de 2014 — Homologa o estágio probatório de servidores 

do IFSP. 
Resolução n.º 30, de 01 de abril de 2014 — Aprova Relatório de Gestão 2018. 
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Resolução n.º 31, de 01 de abril de 2014 – Declara vagos os cargos de representantes 
titulares dos docentes e dos servidores técnico-administrativos. 
Resolução n.º 32, de 08 de abril de 2014 – Homologa o estágio probatório de servidores 
do IFSP. 
Resolução n.º 33, de 15 de abril de 2014 – Aprova o Plano de Desenvolvimento 
Institucional 2014-2018, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo. 
Resolução n.º 34, de 30 de abril de 2014 Deflagra as eleições para Diretor-Geral dos 
campi Caraguatatuba e Campos do Jordão. 
Resolução n.º 35, de 06 de maio de 2014 – Aprova ad referendum o Regulamento da 
Bolsa Servidor Extensionista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo. 
Resolução n.º 36, de 06 de maio de 2014 – Aprova o Plano Anual de Atividades da 
Unidade de Auditoria Interna - PAINT - para o exercício de 2014. 
Resolução n.º 37, de 06 de maio de 2014 – prova o Relatório Anual de Atividades da 
Unidade de Auditoria Interna - RAINT - exercício de 2013. 
Resolução n.º 38, de 06 de maio de 2014 – Aprova a Política de Segurança da 
Informação 2014, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 
Resolução n.º 39, 06 de maio de 2014 – Aprova alteração de PPCs de Cursos de 
Especialização em andamento no que concerne à monografia final. 
Resolução n.º 40, 06 de maio de 2014 – Dispõe sobre o encaminhamento ao CPRSC da 
regulamentação da avaliação e fluxo de procedimentos para a concessão do RSC aos 
docentes do IFSP. 
Resolução n.º 41, de 06 de maio de 2014 – Aprova o Programa Institucional de Incentivo 
à Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos para servidores do IFSP.  
Resolução n.º 42, 06 de maio de 2014 – egulamenta as atividades de pesquisa e dispõe 
sobre os programas, critérios e procedimentos para fomento à pesquisa no IFSP. 
Revogada pela Resolução nº 92, de 5 de agosto de 2014. 
Resolução n.º 43, de 06 de maio de 2014 – Aprova ad referendum o Projeto Pedagógico e 
autorizar a implementação do Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento 
de Aplicações para Dispositivos Móveis, do Campus São Carlos. 
Resolução n.º 44, de 06 de maio de 2014 – Declara vago o cargo de conselheiro 
representante titular dos docentes. 
Resolução n.º 45, de 06 de maio de 2014 – Aprova ad referendum os Projetos 
Pedagógicos e autoriza a implementação de Cursos FIC/Pronatec. 
Resolução n.º 46, de 06 de maio de 2014 – Aprova Curso Técnico em Informática 
Integrado ao ensino médio, do Campus Araraquara. 
Resolução n.º 47, de 06 de maio de 2014 – Aprova Curso Técnico em Mecânica Integrado 
ao ensino médio, do Campus Araraquara. 
Resolução n.º 48, de 06 de maio de 2014 – Aprova Curso Técnico em Mecatrônica 
Integrado ao ensino médio, do Campus Avaré. 
Resolução n.º 49, de 06 de maio de 2014 – Aprova Curso Técnico em Informática 
Integrado ao ensino médio, do Campus Bragança Paulista. 
Resolução n.º 50, de 06 de maio de 2014 – Aprova Curso Técnico em Informática 
Integrado ao ensino médio, do Campus Birigui. 
Resolução n.º 51, de 06 de maio de 2014 – Aprova Curso Técnico em Informática para 
Internet Integrado ao ensino médio, do Campus Caraguatatuba. 
Resolução n.º 52, de 06 de maio de 2014 – Aprova Curso Técnico em Informática 
Integrado ao ensino médio, do Campus Capivari. 
Resolução n.º 53, de 06 de maio de 2014 – Aprova Curso Técnico em Automação 
Industrial Integrado ao ensino médio, do Campus Guarulhos. 

Resolução n.º 31, de 01 de abril de 2014 — Declara vagos os cargos de representantes 

titulares dos docentes e dos servidores técnico-administrativos. 

Resolução n.º 32, de 08 de abril de 2014 — Homologa o estágio probatório de servidores 
do IFSP. 
Resolução n.º 33, de 15 de abril de 2014 — Aprova o Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2014-2018, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo. 

Resolução n.º 34, de 30 de abril de 2014 Deflagra as eleições para Diretor-Geral dos 
campi Caraguatatuba e Campos do Jordão. 

Resolução n.º 35, de 06 de maio de 2014 — Aprova ad referendum o Regulamento da 
Bolsa Servidor Extensionista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo. 

Resolução n.º 36, de 06 de maio de 2014 — Aprova o Plano Anual de Atividades da 
Unidade de Auditoria Interna - PAINT - para o exercício de 2014. 

Resolução n.º 37, de 06 de maio de 2014 — prova o Relatório Anual de Atividades da 

Unidade de Auditoria Interna - RAINT - exercício de 2013. 
Resolução n.º 38, de 06 de maio de 2014 — Aprova a Política de Segurança da 
Informação 2014, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 
Resolução n.º 39, 06 de maio de 2014 — Aprova alteração de PPCs de Cursos de 
Especialização em andamento no que concerne à monografia final. 
Resolução n.º 40, 06 de maio de 2014 — Dispõe sobre o encaminhamento ao CPRSC da 
regulamentação da avaliação e fluxo de procedimentos para a concessão do RSC aos 

docentes do IFSP. 
Resolução n.º 41, de 06 de maio de 2014 — Aprova o Programa Institucional de Incentivo 

à Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos para servidores do IFSP. 

Resolução n.º 42, 06 de maio de 2014 — egulamenta as atividades de pesquisa e dispõe 
sobre os programas, critérios e procedimentos para fomento à pesquisa no IFSP. 

Revogada pela Resolução nº 92, de 5 de agosto de 2014. 

Resolução n.º 43, de 06 de maio de 2014 — Aprova ad referendum o Projeto Pedagógico e 

autorizar a implementação do Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento 
de Aplicações para Dispositivos Móveis, do Campus São Carlos. 

Resolução n.º 44, de 06 de maio de 2014 — Declara vago o cargo de conselheiro 

representante titular dos docentes. 
Resolução n.º 45, de 06 de maio de 2014 — Aprova ad referendum os Projetos 

Pedagógicos e autoriza a implementação de Cursos FIC/Pronatec. 

Resolução n.º 46, de 06 de maio de 2014 — Aprova Curso Técnico em Informática 
Integrado ao ensino médio, do Campus Araraquara. 
Resolução n.º 47, de 06 de maio de 2014 — Aprova Curso Técnico em Mecânica Integrado 

ao ensino médio, do Campus Araraquara. 

Resolução n.º 48, de 06 de maio de 2014 — Aprova Curso Técnico em Mecatrônica 
Integrado ao ensino médio, do Campus Avaré. 

Resolução n.º 49, de 06 de maio de 2014 — Aprova Curso Técnico em Informática 
Integrado ao ensino médio, do Campus Bragança Paulista. 
Resolução n.º 50, de 06 de maio de 2014 — Aprova Curso Técnico em Informática 
Integrado ao ensino médio, do Campus Birigui. 

Resolução n.º 51, de 06 de maio de 2014 — Aprova Curso Técnico em Informática para 

Internet Integrado ao ensino médio, do Campus Caraguatatuba. 
Resolução n.º 52, de 06 de maio de 2014 — Aprova Curso Técnico em Informática 
Integrado ao ensino médio, do Campus Capivari. 

Resolução n.º 53, de 06 de maio de 2014 — Aprova Curso Técnico em Automação 
Industrial Integrado ao ensino médio, do Campus Guarulhos. 
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Resolução n.º 54, de 06 de maio de 2014 – Aprova Curso Técnico em Informática para 
Internet Integrado ao ensino médio, do Campus Guarulhos. 
Resolução n.º 55, de 06 de maio de 2014 – Aprova Curso Técnico em Informática 
Integrado ao ensino médio, do Campus Presidente Epitácio. 
Resoluções n.º 56, de 06 de maio de 2014 – Aprova Curso Técnico em Automação 
Industrial Integrado ao ensino médio, do Campus Piracicaba. 
Resolução n.º 57, de 06 de maio de 2014 – Aprova Curso Técnico em Informática para 
Internet Integrado ao ensino médio, do Campus São Carlos. 
Resolução n.º 58, de 06 de maio de 2014 – Aprova Curso Técnico em Eletroeletrônica 
Integrado ao ensino médio, do Campus Suzano. 
Resolução n.º 59, de 06 de maio de 2014 – Aprova Curso Técnico em Manutenção e 
Suporte em Informática para Internet Integrado ao ensino médio, do Campus 
Votuporanga. 
Resolução n.º 60, de 06 de maio de 2014 – Homologa o estágio probatório de servidores 
do IFSP. 
Resolução n.º 61, de 16 de maio de 2014 – Prorroga ad referendum prazo de envio de 
nomes dos membros de Comissão Eleitoral Local do Campus Campos do Jordão. 
Resolução n.º 63, de 20 de maio de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação do Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Gestão da Tecnologia da 
Informação, do Campus São Paulo. 
Resolução n.º 64, de de 20 de maio de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 
Concomitante/Subsequente, do Campus São João da Boa Vista. 
Resolução n.º 65, de 20 de maio de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação do Curso Técnico em Administração Concomitante/Subsequente, do 
Campus São João da Boa Vista.  
Resolução n.º 66, de 20 de maio de 2014 – Autoriza a implementação do Curso Técnico 
em Manutenção e Suporte em Informática Concomitante/Subsequente, do Campus 
Avançado Araras. 
Resolução n.º 67, de 20 de maio de 2014 – Aprova o Regimento da Comissão Interna 
de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico- Administrativos em 
Educação (Cista)do IFSP. 
Resolução n.º 68, de 20 de maio de 2014 – Referenda a Resolução n.º 43, de 6 de maio 
de 2014, que aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a implementação do Curso de Pós 
Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis, do 
Campus São Carlos. 
Resolução n.º 69, de 03 de junho de 2014 – Referenda a Resolução n.º 45, de 6 de maio 
de 2014, que aprova Projetos Pedagógicos e autoriza a implementação de Cursos 
FIC/Pronatec. 
Resoluções n.º 70, de 03 de junho de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação do Curso Técnico em Meio Ambiente, do Campus Caraguatatuba. 
Resolução n.º 71, de 03 de junho de 2014 – Referenda a Resolução n.º 61, de 16 de maio 
de 2014, que prorroga ad referendum o prazo para que a Direção Geral do Campus 
Campos do Jordão proceda à escolha dos membros da Comissão Eleitoral Local e envie 
os nomes à Reitoria para elaboração de portaria de designação. 
Resolução n.º 72, de 03 de junho de 2014 – Aprova o Código Eleitoral da Comissão 
Permanente de Processos Eleitorais do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo. 
Resolução n.º 73, de 03 de junho de 2014 – Aprova os Projetos Pedagógicos e autoriza a 
implementação de Cursos FIC/Pronatec. 

Resolução n.º 54, de 06 de maio de 2014 — Aprova Curso Técnico em Informática para 

Internet Integrado ao ensino médio, do Campus Guarulhos. 

Resolução n.º 55, de 06 de maio de 2014 — Aprova Curso Técnico em Informática 
Integrado ao ensino médio, do Campus Presidente Epitácio. 

Resoluções n.º 56, de 06 de maio de 2014 — Aprova Curso Técnico em Automação 
Industrial Integrado ao ensino médio, do Campus Piracicaba. 
Resolução n.º 57, de 06 de maio de 2014 — Aprova Curso Técnico em Informática para 

Internet Integrado ao ensino médio, do Campus São Carlos. 

Resolução n.º 58, de 06 de maio de 2014 — Aprova Curso Técnico em Eletroeletrônica 
Integrado ao ensino médio, do Campus Suzano. 
Resolução n.º 59, de 06 de maio de 2014 — Aprova Curso Técnico em Manutenção e 
Suporte em Informática para Intemet Integrado ao ensino médio, do Campus 

Votuporanga. 
Resolução n.º 60, de 06 de maio de 2014 — Homologa o estágio probatório de servidores 

do IFSP. 
Resolução n.º 61, de 16 de maio de 2014 — Prorroga ad referendum prazo de envio de 
nomes dos membros de Comissão Eleitoral Local do Campus Campos do Jordão. 

Resolução n.º 63, de 20 de maio de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 

implementação do Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Gestão da Tecnologia da 
Informação, do Campus São Paulo. 
Resolução n.º 64, de de 20 de maio de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 

implementação do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 
Concomitante/Subsequente, do Campus São João da Boa Vista. 
Resolução n.º 65, de 20 de maio de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 

implementação do Curso Técnico em Administração Concomitante/Subsequente, do 
Campus São João da Boa Vista. 
Resolução n.º 66, de 20 de maio de 2014 — Autoriza a implementação do Curso Técnico 
em Manutenção e Suporte em Informática Concomitante/Subsequente, do Campus 

Avançado Araras. 

Resolução n.º 67, de 20 de maio de 2014 — Aprova o Regimento da Comissão Interna 

de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico- Administrativos em 
Educação (Cista)do IFSP. 
Resolução n.º 68, de 20 de maio de 2014 — Referenda a Resolução n.º 43, de 6 de maio 

de 2014, que aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a implementação do Curso de Pós 
Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis, do 

Campus São Carlos. 

Resolução n.º 69, de 03 de junho de 2014 — Referenda a Resolução n.º 45, de 6 de maio 

de 2014, que aprova Projetos Pedagógicos e autoriza a implementação de Cursos 
FIC/Pronatec. 

Resoluções n.º 70, de 03 de junho de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 

implementação do Curso Técnico em Meio Ambiente, do Campus Caraguatatuba. 
Resolução n.º 71, de 03 de junho de 2014 — Referenda a Resolução n.º 61, de 16 de maio 

de 2014, que prorroga ad referendum o prazo para que a Direção Geral do Campus 

Campos do Jordão proceda à escolha dos membros da Comissão Eleitoral Local e envie 

os nomes à Reitoria para elaboração de portaria de designação. 
Resolução n.º 72, de 03 de junho de 2014 — Aprova o Código Eleitoral da Comissão 

Permanente de Processos Eleitorais do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo. 
Resolução n.º 73, de 03 de junho de 2014 — Aprova os Projetos Pedagógicos e autoriza a 

implementação de Cursos FIC/Pronatec. 
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Resolução n.º 74, de 10 de junho de 2014 – Homologa o estágio probatório de servidores 
do IFSP. 
Resolução n.º 75, de 23 de junho de 2014 – Aprova o Regimento da Estatuinte do IFSP. 
Resoluções n.º 76, de 23 de junho de 2014 – Prorroga o mandato dos atuais 
representantes dos segmentos docente, discente, técnico-administrativo e dos egressos 
no Conselho Superior. 
Resolução n.º 77, de 07 de julho de 2014 – Declara vagos os cargos de representantes no 
Conselho Superior. 
Resolução n.º 78 de 07 de julho de 2014 – Aprova Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, do 
Campus São Roque. 
Resolução n.º 79, de 07 de julho de 2014 – Aprova curso Técnico em Comércio, do 
Campus Avançado Jundiaí. 
Resolução n.º 80, de 07 de julho de 2014 – Aprova o regulamento para a concessão do 
Reconhecimento de Saberes e Competências aos docentes pertencentes à carreira de 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São Paulo; 
Aprova regulamento encaminhado ao MEC pela Resolução n.º 40, de 6 de maio de 2014. 
Resolução n.º 81, de 07 de julho de 2014 – Aprova Curso Técnico em Eventos, do 
Campus Campos do Jordão. 
Resolução n.º 82, de 07 de julho de 2014 – Aprova a reformulação do Projeto Pedagógico 
e autoriza Curso Técnico em Informática, do Campus Caraguatatuba.  
Resolução n.º 83, de 07 de julho de 2014 – Aprova Projetos Pedagógicos dos Cursos 
FIC/Pronatec do IFSP. 
Resolução n.º 84, de 07 de julho de 2014 – Aprova o curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
em Desenvolvimento de Logística e Operações, do Campus Suzano. 
Resolução n.º 85, de 07 de julho de 2014 – Aprova a mudança de regime de trabalho do 
servidor Antônio Airton Palladino, professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 
lotado no Campus São Paulo, de 20 para 40 horas semanais. 
Resolução n.º 86, de 07 de julho de 2014 – Altera a resolução n.º 725, de 10 de setembro 
de 2012. Resolução n.º 85, de 7 de julho de 2014. 
Resolução n.º 87, de 7 de julho de 2014 – Aprova o código e o cronograma eleitorais que 
disciplinam a escolha dos representantes de servidores, discentes e egressos ao 
Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 
Cronograma alterado pela Resolução n º 91, de 5 de agosto de 2014. 
Código alterado pela Resolução nº 107, de 2 de setembro de 2014. 
Resolução n.º 88, de 7 de julho de 2014 – Aprova o código e os cronogramas eleitorais 
das eleições para diretores-gerais dos Campi Caraguatatuba e Campos do Jordão do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 
Resolução n.º 89, de 7 de julho de 2014 – Regulamenta a concessão de bolsas de 
pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio, no âmbito do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Revoga a resolução n.º 175, de 8 de maio 
de 2007. 
Resolução n.º 90, de 14 de julho de 2014 – Homologa o estágio probatório de servidores 
do IFSP. 
Resolução n.º 91, de 05 de agosto de 2014 – Altera o cronograma das eleições para 
representantes docentes, discentes, técnico-administrativos e de egressos do Conselho 
Superior. 
Resolução n.º 92, de 05 de agosto de 2014 – Não referenda e torna sem efeito a 
Resolução n.º 42, de 6 de maio de 2014.  

Resolução n.º 74, de 10 de junho de 2014 — Homologa o estágio probatório de servidores 

do IFSP. 
Resolução n.º 75, de 23 de junho de 2014 — Aprova o Regimento da Estatuinte do IFSP. 
Resoluções n.º 76, de 23 de junho de 2014 — Prorroga o mandato dos atuais 

representantes dos segmentos docente, discente, técnico-administrativo e dos egressos 

no Conselho Superior. 
Resolução n.º 77, de 07 de julho de 2014 — Declara vagos os cargos de representantes no 

Conselho Superior. 

Resolução n.º 78 de 07 de julho de 2014 — Aprova Projeto Pedagógico e autoriza a 

implementação do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, do 
Campus São Roque. 

Resolução n.º 79, de 07 de julho de 2014 — Aprova curso Técnico em Comércio, do 

Campus Avançado Jundiaí. 
Resolução n.º 80, de 07 de julho de 2014 — Aprova o regulamento para a concessão do 

Reconhecimento de Saberes e Competências aos docentes pertencentes à carreira de 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São Paulo; 

Aprova regulamento encaminhado ao MEC pela Resolução n.º 40, de 6 de maio de 2014. 

Resolução n.º 81, de 07 de julho de 2014 — Aprova Curso Técnico em Eventos, do 

Campus Campos do Jordão. 
Resolução n.º 82, de 07 de julho de 2014 — Aprova a reformulação do Projeto Pedagógico 

e autoriza Curso Técnico em Informática, do Campus Caraguatatuba. 

Resolução n.º 83, de 07 de julho de 2014 — Aprova Projetos Pedagógicos dos Cursos 
FIC/Pronatec do IFSP. 

Resolução n.º 84, de 07 de julho de 2014 — Aprova o curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
em Desenvolvimento de Logística e Operações, do Campus Suzano. 
Resolução n.º 85, de 07 de julho de 2014 — Aprova a mudança de regime de trabalho do 

servidor Antônio Airton Palladino, professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 

lotado no Campus São Paulo, de 20 para 40 horas semanais. 

Resolução n.º 86, de 07 de julho de 2014 — Altera a resolução n.º 725, de 10 de setembro 
de 2012. Resolução n.º 85, de 7 de julho de 2014. 

Resolução n.º 87, de 7 de julho de 2014 — Aprova o código e o cronograma eleitorais que 

disciplinam a escolha dos representantes de servidores, discentes e egressos ao 
Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 

Cronograma alterado pela Resolução nº 91, de 5 de agosto de 2014. 

Código alterado pela Resolução nº 107, de 2 de setembro de 2014. 

Resolução n.º 88, de 7 de julho de 2014 — Aprova o código e os cronogramas eleitorais 
das eleições para diretores-gerais dos Campi Caraguatatuba e Campos do Jordão do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 
Resolução n.º 89, de 7 de julho de 2014 — Regulamenta a concessão de bolsas de 
pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio, no âmbito do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Revoga a resolução n.º 175, de 8 de maio 
de 2007. 
Resolução n.º 90, de 14 de julho de 2014 — Homologa o estágio probatório de servidores 

do IFSP. 
Resolução n.º 91, de 05 de agosto de 2014 — Altera o cronograma das eleições para 

representantes docentes, discentes, técnico-administrativos e de egressos do Conselho 
Superior. 
Resolução n.º 92, de 05 de agosto de 2014 — Não referenda e torna sem efeito a 

Resolução n.º 42, de 6 de maio de 2014. 
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Resolução n.º 93, de 05 de agosto de 2014 – Autoriza a implementação do Curso Técnico 
em Administração Concomitante/Subsequente no Campus Jacareí. 
Resolução n.º 94, de 05 de agosto de 2014 – Autoriza a implementação do Curso Técnico 
em Logística Concomitante/Subsequente no Campus Jacareí. 
Resolução n.º 95, de 05 de agosto de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação do Curso Técnico Concomitante Subsequente em Eletrotécnica, do 
Campus Presidente Epitácio. 
Resolução n.º 96, de 05 de agosto de 2014 – Aprova o Código de Conduta do IFSP. 
Resolução n.º 97, de 05 de agosto de 2014 – Aprova o Regulamento do Programa 
Institucional de Auxílio à Participação de Discentes em Eventos. 
Resolução n.º 98, de 12 de agosto de 2014 – Homologa estágio probatório de servidores. 
De fevereiro a agosto de 2014. 
Resolução n.º 99, de 21 de agosto de 2014 – Altera o cronograma eleitoral que disciplina 
a escolha dos representantes do Conselho Superior do IFSP. 
Resolução n.º 100, de 02 de setembro de 2014 – Altera a Resolução n.º 99, de 
21/08/2014, e determina novos prazos e Cronograma Eleitoral para a escolha dos 
representantes de servidores, discentes e egressos ao Conselho Superior. 
Resolução n.º 101, de 02 de setembro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 
a implementação do Curso Técnico em Redes de Computadores Integrado ao Ensino 
Médio – Parceria IFSP/SEE, do Campus Catanduva, com efeito retroativo. 
Resolução n.º 102, de 02 de setembro de 2014 – Aprova a reformulação do Projeto 
Pedagógico e autoriza a implementação do Curso Técnico em Automação Industrial 
Concomitante/Subsequente, do Campus Birigui. 
Resolução n.º 103, de 02 de setembro de 2014 – Aprova o Regulamento para alteração 
de regime de trabalho docente. 
Resolução n.º 104, de 02 de setembro de 2014 – Aprova a criação de núcleos 
descentralizados da reitoria. 
Resolução n.º 105, de 02 de setembro de 2014 – Retifica a Resolução n.º 462, de 7 de 
outubro de 2011, que aprova o Curso de Especialização em Álcool e Açúcar: das 
matérias-primas à produção e análise de qualidade, do l Matão. 
Resolução n.º 106, de 02 de setembro de 2014 – Dirige “Moção de Solidariedade” aos 
familiares da Sra. Tânia Martins Preto, Professora do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, em razão de seu falecimento ocorrido em 31 de agosto de 2014. 
Resolução n.º 107, de 02 de setembro de 2014 – Altera o Parágrafo Único do artigo 28 da 
Resolução n.º 87, de 7 de julho de 2014. 
Resolução n.º 108, de 23 de setembro de 2014 – Homologa o estágio probatório de 
servidores do IFSP. 
Resolução n.º 109, de 25 de setembro de 2014 – Homologa o estágio probatório de 
servidor do IFSP. 
Resolução n.º 110, de 07 de outubro de 2014 – Revoga as Resoluções nº 963, de 3 de 
setembro de 2013, e nº 968, de 23 de setembro de 2013. 
Resolução n.º 111, de 07 de outubro de 2014 – Aprova a proposta de Plano Anual de 
Atividades da Unidade de Auditoria Interna - PAINT para o exercício de 2015. 
Resolução n.º 112, de 07 de outubro de 2014 – Aprova o Regulamento da Atribuição de 
Atividades Docentes. Revoga as Resoluções n.º 270, de 3 de maio de 2011 e n.º 477, de 
6 de dezembro de 2011. 
Resolução n.º 113, de 07 de outubro de 2014 – Homologa o resultado das eleições para 
representantes de docentes, de técnicos administrativos, de discentes e de egressos no 
Conselho Superior. 

Resolução n.º 93, de 05 de agosto de 2014 — Autoriza a implementação do Curso Técnico 
em Administração Concomitante/Subsequente no Campus Jacareí. 

Resolução n.º 94, de 05 de agosto de 2014 — Autoriza a implementação do Curso Técnico 
em Logistica Concomitante/Subsequente no Campus Jacareí. 

Resolução n.º 95, de 05 de agosto de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 

implementação do Curso Técnico Concomitante Subsequente em Eletrotécnica, do 
Campus Presidente Epitácio. 

Resolução n.º 96, de 05 de agosto de 2014 — Aprova o Código de Conduta do IFSP. 

Resolução n.º 97, de 05 de agosto de 2014 — Aprova o Regulamento do Programa 

Institucional de Auxílio à Participação de Discentes em Eventos. 
Resolução n.º 98, de 12 de agosto de 2014 — Homologa estágio probatório de servidores. 

De fevereiro a agosto de 2014. 

Resolução n.º 99, de 21 de agosto de 2014 — Altera o cronograma eleitoral que disciplina 
a escolha dos representantes do Conselho Superior do IFSP. 

Resolução n.º 100, de 02 de setembro de 2014 — Altera a Resolução n.º 99, de 

21/08/2014, e determina novos prazos e Cronograma Eleitoral para a escolha dos 
representantes de servidores, discentes e egressos ao Conselho Superior. 

Resolução n.º 101, de 02 de setembro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 

a implementação do Curso Técnico em Redes de Computadores Integrado ao Ensino 

Médio — Parceria IFSP/SEE, do Campus Catanduva, com efeito retroativo. 
Resolução n.º 102, de 02 de setembro de 2014 — Aprova a reformulação do Projeto 

Pedagógico e autoriza a implementação do Curso Técnico em Automação Industrial 

Concomitante/Subsequente, do Campus Birigui. 
Resolução n.º 103, de 02 de setembro de 2014 — Aprova o Regulamento para alteração 

de regime de trabalho docente. 

Resolução n.º 104, de 02 de setembro de 2014 — Aprova a criação de núcleos 
descentralizados da reitoria. 

Resolução n.º 105, de 02 de setembro de 2014 — Retifica a Resolução n.º 462, de 7 de 

outubro de 2011, que aprova o Curso de Especialização em Álcool e Açúcar: das 

matérias-primas à produção e análise de qualidade, do / Matão. 
Resolução n.º 106, de 02 de setembro de 2014 — Dirige “Moção de Solidariedade” aos 
familiares da Sra. Tânia Martins Preto, Professora do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico, em razão de seu falecimento ocorrido em 31 de agosto de 2014. 
Resolução n.º 107, de 02 de setembro de 2014 — Altera o Parágrafo Único do artigo 28 da 

Resolução n.º 87, de 7 de julho de 2014. 

Resolução n.º 108, de 23 de setembro de 2014 — Homologa o estágio probatório de 

servidores do IFSP. 
Resolução n.º 109, de 25 de setembro de 2014 — Homologa o estágio probatório de 

servidor do IFSP. 

Resolução n.º 110, de 07 de outubro de 2014 — Revoga as Resoluções nº 963, de 3 de 
setembro de 2013, e nº 968, de 23 de setembro de 2013. 

Resolução n.º 111, de 07 de outubro de 2014 — Aprova a proposta de Plano Anual de 

Atividades da Unidade de Auditoria Interna - PAINT para o exercício de 2015. 
Resolução n.º 112, de 07 de outubro de 2014 — Aprova o Regulamento da Atribuição de 

Atividades Docentes. Revoga as Resoluções n.º 270, de 3 de maio de 2011 e n.º 477, de 

6 de dezembro de 2011. 

Resolução n.º 113, de 07 de outubro de 2014 — Homologa o resultado das eleições para 
representantes de docentes, de técnicos administrativos, de discentes e de egressos no 

Conselho Superior. 
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Resolução n.º 114, de 07 de outubro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, do Campus 
Presidente Epitácio. 
Resolução n.º 115, de 07 de outubro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação do Curso Técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio, do 
Campus Presidente Epitácio. 
Resolução n.º 116, de 07 de outubro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, do Campus 
Barretos. 
Resolução n.º 117, de 07 de outubro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação do Curso Técnico em Lazer Integrado ao Ensino Médio, do Campus 
Avaré. 
Resolução n.º 118, de 07 de outubro de 2014 – Autoriza a implementação, nos moldes da 
Resolução n. 615, de 10 de maio de 2012, do Curso Técnico em Mecatrônica Integrado 
ao Ensino Médio – Parceria IFSP/SEE, do Campus Votuporanga. 
Resolução n.º 119, de 07 de outubro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação do Curso Técnico em Administração Concomitante/Subsequente, do 
Campus Suzano. 
Resolução n.º 120, de 07 de outubro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação do Curso Técnico em Administração Concomitante/Subsequente, do 
Campus Avançado Sorocaba. 
Resolução n.º 121, de 07 de outubro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação do Curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio, do Campus 
Barretos. 
Resolução n.º 122, de 07 de outubro de 2014 – Autoriza a implementação, nos moldes da 
Resolução n. 1045, de 12 de novembro de 2013, do Curso Técnico em Eletroeletrônica 
Concomitante/Subsequente, do Campus Avançado Sorocaba. 
Resolução n.º 123, de 07 de outubro de 2014 – Autoriza a implementação, nos moldes da 
Resolução n. 179, de 20 de outubro de 2010, do Curso Técnico em Mecatrônica 
Concomitante/Subsequente, do Campus Avançado Sorocaba. 
Resolução n.º 124, de 07 de outubro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação, com efeito retroativo, do Curso Técnico em Mecânica Integrado ao 
Ensino Médio – Parceria IFSP/SEE, do Campus Piracicaba. 
Resolução n.º 125, de 07 de outubro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação do Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial, do Campus 
Suzano. 
Resolução n.º 126, de 07 de outubro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação do Curso Superior de Tecnologia em Logística, do Campus Suzano. 
Resolução n.º 127, de 07 de outubro de 2014 – Autoriza a implementação, nos moldes da 
Resolução n. 1.041, de 12 de novembro de 2013, do Curso de Bacharelado em 
Administração, do Campus Jacareí. 
Resolução n.º 128, de 07 de outubro de 2014 – Autoriza a alteração do turno de 
oferecimento do Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo, do Campus Barretos, do 
período matutino para o noturno, a partir do primeiro semestre de 2015. 
Altera a Resolução n. 480, de 6 de dezembro de 2011. 
Resolução n.º 129, de 07 de outubro de 2014 – Autoriza a alteração do número de 
docentes de disciplinas do Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica, do Campus 
Sertãozinho. 
Resolução n.º 130, de 30 de outubro de 2014 – Aprova ad referendum o Regulamento 
que dispõe sobre a avaliação e fluxo de procedimentos para a concessão do 

Resolução n.º 114, de 07 de outubro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 

implementação do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, do Campus 

Presidente Epitácio. 
Resolução n.º 115, de 07 de outubro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 

implementação do Curso Técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio, do 

Campus Presidente Epitácio. 
Resolução n.º 116, de 07 de outubro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 

implementação do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, do Campus 

Barretos. 

Resolução n.º 117, de 07 de outubro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação do Curso Técnico em Lazer Integrado ao Ensino Médio, do Campus 

Avaré. 

Resolução n.º 118, de 07 de outubro de 2014 — Autoriza a implementação, nos moldes da 
Resolução n. 615, de 10 de maio de 2012, do Curso Técnico em Mecatrônica Integrado 

ao Ensino Médio — Parceria IFSP/SEE, do Campus Votuporanga. 

Resolução n.º 119, de 07 de outubro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação do Curso Técnico em Administração Concomitante/Subsequente, do 
Campus Suzano. 

Resolução n.º 120, de 07 de outubro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 

implementação do Curso Técnico em Administração Concomitante/Subsequente, do 
Campus Avançado Sorocaba. 
Resolução n.º 121, de 07 de outubro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 

implementação do Curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio, do Campus 
Barretos. 

Resolução n.º 122, de 07 de outubro de 2014 — Autoriza a implementação, nos moldes da 

Resolução n. 1045, de 12 de novembro de 2013, do Curso Técnico em Eletroeletrônica 
Concomitante/Subsequente, do Campus Avançado Sorocaba. 

Resolução n.º 123, de 07 de outubro de 2014 — Autoriza a implementação, nos moldes da 

Resolução n. 179, de 20 de outubro de 2010, do Curso Técnico em Mecatrônica 

Concomitante/Subsequente, do Campus Avançado Sorocaba. 
Resolução n.º 124, de 07 de outubro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 

implementação, com efeito retroativo, do Curso Técnico em Mecânica Integrado ao 

Ensino Médio — Parceria IFSP/SEE, do Campus Piracicaba. 
Resolução n.º 125, de 07 de outubro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 

implementação do Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial, do Campus 

Suzano. 

Resolução n.º 126, de 07 de outubro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza a 
implementação do Curso Superior de Tecnologia em Logística, do Campus Suzano. 

Resolução n.º 127, de 07 de outubro de 2014 — Autoriza a implementação, nos moldes da 

Resolução n. 1.041, de 12 de novembro de 2013, do Curso de Bacharelado em 
Administração, do Campus Jacareí. 
Resolução n.º 128, de 07 de outubro de 2014 — Autoriza a alteração do tumo de 

oferecimento do Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo, do Campus Barretos, do 
período matutino para o noturno, a partir do primeiro semestre de 2015. 

Altera a Resolução n. 480, de 6 de dezembro de 2011. 

Resolução n.º 129, de 07 de outubro de 2014 — Autoriza a alteração do número de 
docentes de disciplinas do Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica, do Campus 
Sertãozinho. 

Resolução n.º 130, de 30 de outubro de 2014 — Aprova ad referendum o Regulamento 

que dispõe sobre a avaliação e fluxo de procedimentos para a concessão do 
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Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC)aos docentes pertencentes à 
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT).  
Referendada e alterada pela Resolução nº 131, de 4 de novembro de 2014. 
Resolução n.º 131, de 04 de novembro de 2014 – Referenda e altera a Resolução n. 130, 
de 20 de outubro de 2014, que dispõe sobre a avaliação e fluxo de procedimentos para a 
concessão do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), aos docentes 
pertencentes à Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.  
Referendada e alterada pela Resolução nº 131, de 4 de novembro de 2014. 
Resolução n.º 132, de 04 de novembro de 2014 – Homologa o resultado das eleições 
para Diretores-gerais dos campi Caraguatatuba e Campos do Jordão do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 
Resolução n.º 133, de 04 de novembro de 2014 – Estabelece procedimentos para o 
pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, no âmbito do IFSP. 
Resolução n.º 134, de 04 de novembro de 2014 – Declara vago o cargo do conselheiro 
Eduardo Luiz Caliman, representante suplente dos discentes. 
Resolução n.º 135, de 04 de novembro de 2014 – Aprova a Política de Assistência 
Estudantil (PAE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 
Resolução n.º 136, de 04 de novembro de 2014 – Aprova a Normatização dos Auxílios da 
Política de Assistência Estudantil (PAE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo. 
Resolução n.º 137, de 04 de novembro de 2014 – Aprova o Regulamento do Núcleo de 
Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE). 
Resolução n.º 138, de 04 de novembro de 2014 – Aprova o Regulamento da 
Coordenadoria Sociopedagógica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo. 
Resolução n.º 139, de 04 de novembro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 
a implementação do Curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio, do Campus 
São Roque. 
Resolução n.º 140, de 04 de novembro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 
a implementação do Curso Técnico em Redes de Computadores Integrado ao Ensino 
Médio, do Campus Boituva. 
Resolução n.º 141, de 04 de novembro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 
a implementação do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, do 
Campus Barretos. 
Resolução n.º 142, de 04 de novembro de 2014 – Aprova a reformulação do Projeto 
Pedagógico e autoriza a sua implementação, com efeito retroativo, do Curso Técnico em 
Mecânica Integrado ao Ensino Médio, do Campus São Paulo. 
Aprovado pelas Resoluções: nº 257, de 4 de setembro de 2007 e nº 273, de 2 de outubro 
de 2007. 
Alterado pela Resolução nº 399, de 19 de novembro de 2008. 
Resolução n.º 143, de 04 de novembro de 2014 – Aprova a reformulação do Projeto 
Pedagógico e autoriza a sua implementação, com efeito retroativo, do Curso Técnico em 
Informática Integrado ao Ensino Médio, do Campus São Paulo. 
Aprovado pelas Resoluções: nº 258, de 4 de setembro de 2007 e nº 274, de 2 de outubro 
de 2007. 
Resolução n.º 144, de 04 de novembro de 2014 – Aprova a reformulação do Projeto 
Pedagógico e autoriza a implementação, com efeito retroativo, do Curso Técnico em 
Administração Concomitante/Subsequente, do Campus Birigui. 
Resolução n.º 145, de 04 de novembro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 
a implementação do Curso de Licenciatura em Química, do Campus Capivari. 

Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC)aos docentes pertencentes à 

Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). 

Referendada e alterada pela Resolução nº 131, de 4 de novembro de 2014. 
Resolução n.º 131, de 04 de novembro de 2014 — Referenda e altera a Resolução n. 130, 

de 20 de outubro de 2014, que dispõe sobre a avaliação e fluxo de procedimentos para a 

concessão do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), aos docentes 
pertencentes à Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 
Referendada e alterada pela Resolução nº 131, de 4 de novembro de 2014. 

Resolução n.º 132, de 04 de novembro de 2014 — Homologa o resultado das eleições 
para Diretores-gerais dos campi Caraguatatuba e Campos do Jordão do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 
Resolução n.º 133, de 04 de novembro de 2014 — Estabelece procedimentos para o 
pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, no âmbito do IFSP. 

Resolução n.º 134, de 04 de novembro de 2014 — Declara vago o cargo do conselheiro 

Eduardo Luiz Caliman, representante suplente dos discentes. 
Resolução n.º 135, de 04 de novembro de 2014 — Aprova a Política de Assistência 
Estudantil (PAE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 

Resolução n.º 136, de 04 de novembro de 2014 — Aprova a Normatização dos Auxílios da 
Política de Assistência Estudantil (PAE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo. 

Resolução n.º 137, de 04 de novembro de 2014 — Aprova o Regulamento do Núcleo de 

Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE). 
Resolução n.º 138, de 04 de novembro de 2014 — Aprova o Regulamento da 

Coordenadoria Sociopedagógica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de São Paulo. 
Resolução n.º 139, de 04 de novembro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 

a implementação do Curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio, do Campus 

São Roque. 

Resolução n.º 140, de 04 de novembro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 
a implementação do Curso Técnico em Redes de Computadores Integrado ao Ensino 

Médio, do Campus Boituva. 

Resolução n.º 141, de 04 de novembro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 
a implementação do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, do 

Campus Barretos. 

Resolução n.º 142, de 04 de novembro de 2014 — Aprova a reformulação do Projeto 

Pedagógico e autoriza a sua implementação, com efeito retroativo, do Curso Técnico em 
Mecânica Integrado ao Ensino Médio, do Campus São Paulo. 

Aprovado pelas Resoluções: nº 257, de 4 de setembro de 2007 e nº 273, de 2 de outubro 

de 2007. 
Alterado pela Resolução nº 399, de 19 de novembro de 2008. 

Resolução n.º 143, de 04 de novembro de 2014 — Aprova a reformulação do Projeto 

Pedagógico e autoriza a sua implementação, com efeito retroativo, do Curso Técnico em 
Informática Integrado ao Ensino Médio, do Campus São Paulo. 

Aprovado pelas Resoluções: nº 258, de 4 de setembro de 2007 e nº 274, de 2 de outubro 

de 2007. 
Resolução n.º 144, de 04 de novembro de 2014 — Aprova a reformulação do Projeto 
Pedagógico e autoriza a implementação, com efeito retroativo, do Curso Técnico em 

Administração Concomitante/Subsequente, do Campus Birigui. 

Resolução n.º 145, de 04 de novembro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 
a implementação do Curso de Licenciatura em Química, do Campus Capivari. 
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Resolução n.º 146, de 04 de novembro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 
a implementação do Curso de Licenciatura em Química, do Campus Matão. 
Resolução n.º 147, de 04 de novembro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 
a implementação do Curso de Licenciatura em Química, do Campus Suzano. 
Resolução n.º 148, de 02 de dezembro de 2014 – Declara vago o cargo de conselheiro 
representante do Colégio de Dirigentes. 
Resolução n.º 149, de 02 de dezembro de 2014 – Revoga a Resolução nº 27, de 11 de 
março de 2014, que estabelece as diretrizes para a composição e atribuições do 
Conselho de Campus. 
Resolução n.º 150, de 02 de dezembro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 
a implementação do Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, do Campus 
Capivari. 
Resolução n.º 151, de 02 de dezembro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 
a implementação do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, do 
Campus Capivari. 
Resolução n.º 152, de 02 de dezembro de 2014 – Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 
a implementação, a partir do primeiro semestre de 2016, do Curso Técnico em 
Administração Integrado ao Ensino Médio, do Campus Birigui. 
Resolução n.º 153, de 02 de dezembro de 2014 – Aprova a reformulação do Projeto 
Pedagógico, e autoriza a sua implementação, do Curso Técnico em Eventos 
Concomitante/Subsequente, do Campus Barretos. Altera a Resolução nº 119, de 28 de 
junho de 2010. 
Resolução n.º 154, de 02 de dezembro de 2014 – Aprova a reformulação do Projeto 
Pedagógico e autoriza a sua implementação, com efeito retroativo, do Curso Técnico em 
Eletrônica Integrado ao Ensino Médio, do Campus São Paulo. Altera as Resolução nº 255, 
de 4 de setembro de 2007 e Resolução nº 401, de 19 de novembro de 2008. 
Resolução n.º 155, de 02 de dezembro de 2014 – Aprova a reformulação do Projeto 
Pedagógico, e autoriza a sua implementação, do Curso de Licenciatura em Química, do 
Campus São Paulo. Altera a Resolução nº 383, de 2 de setembro de 2008. 
Resolução n.º 156, de 02 de dezembro de 2014 – Aprova a exclusão das Atividades 
Complementares do Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, do Campus Salto. Altera a Resolução nº 427, de 5 de 
fevereiro de 2009, 
Resolução n.º 157, de 02 de dezembro de 2014 – Aprova a alteração da denominação do 
Curso Técnico em Gestão Empresarial – Modalidade Integrado EJA, do Campus 
Sertãozinho, para Curso Técnico em Administração. 
Resolução n.º 158, de 02 de dezembro de 2014 – Aprova o Regulamento da Pós-
graduação Stricto Sensu do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo. 
Resolução n.º 159, de 02 de dezembro de 2014 – Aprova o Regulamento do Exame de 
Qualificação da Pós-graduação Stricto Sensu do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo. 
Resolução n.º 160, de 02 de dezembro de 2014 – Aprova o Regulamento do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec. 
Resolução n.º 161, de 02 de dezembro de 2014 – Institui e aprova o Regimento 
Interno do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) dos grupos do 
Programa de Educação Tutorial (PET) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo (IFSP). 

Resolução n.º 146, de 04 de novembro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 

a implementação do Curso de Licenciatura em Química, do Campus Matão. 
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Resolução n.º 149, de 02 de dezembro de 2014 — Revoga a Resolução nº 27, de 11 de 

março de 2014, que estabelece as diretrizes para a composição e atribuições do 

Conselho de Campus. 

Resolução n.º 150, de 02 de dezembro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 
a implementação do Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, do Campus 

Capivari. 
Resolução n.º 151, de 02 de dezembro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 
a implementação do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, do 

Campus Capivari. 

Resolução n.º 152, de 02 de dezembro de 2014 — Aprova o Projeto Pedagógico e autoriza 
a implementação, a partir do primeiro semestre de 2016, do Curso Técnico em 

Administração Integrado ao Ensino Médio, do Campus Birigui. 

Resolução n.º 153, de 02 de dezembro de 2014 — Aprova a reformulação do Projeto 

Pedagógico, e autoriza a sua implementação, do Curso Técnico em Eventos 
Concomitante/Subsequente, do Campus Barretos. Altera a Resolução nº 119, de 28 de 

junho de 2010. 

Resolução n.º 154, de 02 de dezembro de 2014 — Aprova a reformulação do Projeto 
Pedagógico e autoriza a sua implementação, com efeito retroativo, do Curso Técnico em 

Eletrônica Integrado ao Ensino Médio, do Campus São Paulo. Altera as Resolução nº 255, 

de 4 de setembro de 2007 e Resolução nº 401, de 19 de novembro de 2008. 
Resolução n.º 155, de 02 de dezembro de 2014 — Aprova a reformulação do Projeto 

Pedagógico, e autoriza a sua implementação, do Curso de Licenciatura em Química, do 

Campus São Paulo. Altera a Resolução nº 383, de 2 de setembro de 2008. 
Resolução n.º 156, de 02 de dezembro de 2014 — Aprova a exclusão das Atividades 
Complementares do Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, do Campus Salto. Altera a Resolução nº 427, de 5 de 

fevereiro de 2009, 
Resolução n.º 157, de 02 de dezembro de 2014 — Aprova a alteração da denominação do 
Curso Técnico em Gestão Empresarial —- Modalidade Integrado EJA, do Campus 

Sertãozinho, para Curso Técnico em Administração. 
Resolução n.º 158, de 02 de dezembro de 2014 — Aprova o Regulamento da Pós- 
graduação Stricto Sensu do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo. 

Resolução n.º 159, de 02 de dezembro de 2014 — Aprova o Regulamento do Exame de 
Qualificação da Pós-graduação Stricto Sensu do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo. 

Resolução n.º 160, de 02 de dezembro de 2014 — Aprova o Regulamento do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec. 

Resolução n.º 161, de 02 de dezembro de 2014 — Institui e aprova o Regimento 
Interno do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) dos grupos do 

Programa de Educação Tutorial (PET) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo (IFSP). 
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Resolução n.º 162, de 02 de dezembro de 2014 – Institui e aprova o regimento interno 
dos grupos do Programa de Educação Tutorial (PET) do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). 
Resolução n.º 163, de 02 de dezembro de 2014 – Homologa o estágio probatório da 
servidora Ana Cristina Gobbo Cesar, ocupante do cargo de Professor de Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico, pertencente ao Quadro Permanente do IFSP. 
Resolução n.º 164, de 19 de dezembro de 2014 – Homologa o estágio probatório de 
servidor do IFSP. 
Todos os conselheiros empossados e com o mandato vigente no Conselho Superior do 
IFSP entregaram os Formulários de Autorização de Acesso às Declarações de Ajuste 
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, em atendimento à Portaria Interministerial 
MP/CGU N.º 298, de 06 de setembro de 2007, portanto, cumpriram com a exigência da lei 
vigente. 
  
IV) AÇÃO RELATIVA À DEMANDA RECEBIDA PELA OUVIDORIA DO INSTITUTO 
FEDERAL DE SÃO PAULO 
Canais de acesso do cidadão: 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo possui uma 
Ouvidoria-Geral, que se constitui em um canal oficial de recebimento de críticas, 
reclamações, sugestões e elogios da comunidade interna e externa. 
Conforme planejado para o ano de 2014, temos: 
- Implantação do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal; 
(http://www.ifsp.edu.br/ouvidoria) 
- Implantação e adequação da instalação física da sala da Ouvidoria, tanto para 
recepcionar as pessoas, que nos procuram, quanto do local de trabalho dos servidores da 
Ouvidoria-Geral; 
- Adequação do quadro de pessoal, contando com 3 servidores para atender as 
demandas e manifestações. 
- Criação do Dia Internacional dos Direitos Humanos, em 10.12.2014. 
- Os Relatórios quantitativos de atendimentos da Ouvidoria-Geral para o Exercício de 
2014 não foram elaborados devido ao não recebimento dos dados solicitados à Comissão 
de Concursos do IFSP.  
- Todas as manifestações recebidas foram atendidas e encaminhadas, demonstrando 
respeito e preocupação com os usuários que utilizam o serviço de Ouvidoria-Geral do 
IFSP. 
- Para atender as demandas do cidadão, o IFSP dispõe da Sala da Cidadania. Um 
modelo único e audacioso para atender as demandas do cidadão e efetivar a melhoria da 
gestão pública. Ela tem a missão de promover a realização da democracia e da 
efetividade dos direitos humanos, por meio da mediação de conflitos e do reconhecimento 
do outro como sujeito de direitos, e também colaborar na melhoria da gestão pública. 
A Sala da Cidadania agrega: 
 Ouvidoria – OVD, 
 Serviço de informação ao Cidadão – SIC; 
 Comissão Própria de Avaliação – CPA; 
 Política de Participação Social do IFSP – PPSI; 
 Sistema de Autoavaliação da Gestão Pública – GESPUBLICA. 
      Endereço web: http://www.ifsp.edu.br/cidadania/ 
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respeito e preocupação com os usuários que utilizam o serviço de Ouvidoria-Geral do 
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- Para atender as demandas do cidadão, o IFSP dispõe da Sala da Cidadania. Um 
modelo único e audacioso para atender as demandas do cidadão e efetivar a melhoria da 

gestão pública. Ela tem a missão de promover a realização da democracia e da 

efetividade dos direitos humanos, por meio da mediação de conflitos e do reconhecimento 
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Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços: 
- A Autoavaliação Institucional é uma das etapas do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES) do MEC, também é composta pelo Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (ENADE) e pela Avaliação Externa. 
- As Instituições de Educação Superior (IES), na busca de atender as demandas 
crescentes do conhecimento, exigidos pelo contexto atual da sociedade, têm sido 
conduzidas a redimensionarem seu papel social e a implementar programas de avaliação 
institucional. Desse modo, avaliar passou a ser fundamental para a gestão das IES, e, 
atualmente, é um dos pilares no desenvolvimento do ensino superior democrático, diante 
dos desafios da modernidade.  

A avaliação institucional é um processo que deve estar articulado com os demais 
processos de gestão estratégica e de construção do projeto institucional, de modo a 
fornecer subsídios para a tomada de decisões e a correção de desvios e eventuais 
problemas na instituição. Sob essa perspectiva, a avaliação institucional significa um 
processo permanente de elaboração, de conhecimento e de intervenção prática, que 
permite direcionar as demais atividades da instituição. 

Nesse sentido, sua opinião é de grande valia, pois contribui para que o 
desenvolvimento do IFSP seja efetivo e constante na concretização de uma formação 
integral de seus alunos, contribuindo, assim, para construção de uma sociedade 
qualitativamente melhor e socialmente justa. 
http://www.ifsp.edu.br/cpa/ 
Acesso às informações da Unidade Jurisdicionada 
- Para permitir o acesso às informações, atendendo a LAI (lei 12.527/2011), lançamos o 
sítio web “Serviço de Informação ao Cidadão - SIC” que contém as informações 
referentes à transparência da gestão. 
http://www.ifsp.edu.br/acessoainformacao/ 
Avaliação do desempenho da Unidade Jurisdicionada 
- O IFSP presta serviços diretamente ao cidadão e por este motivo implantamos a Carta 
de Serviços ao Cidadão. A cultura da Carta ainda é nova no IFSP e está sendo melhorada 
continuamente e esperamos atender em sua totalidade neste ano de 2015 o art. 12 do 
Decreto 6932/2009, onde aplicaremos pesquisa de satisfação junto aos usuários de 
nossos serviços, notadamente em relação ao cumprimento de compromissos e dos 
padrões de qualidade que serão fixados durante este ano. Os dados serão 
acompanhados de análise circunstanciada e da identificação das providências adotadas 
frente aos resultados observados. 
http://www.ifsp.edu.br/acessoainformacao/cartaServicosCidadao.php 

Relatório quantitativo de atendimentos da Ouvidoria-Geral 
 

Exercício 2014 
 

Manifestações 
Recebidas 

Manifestações 
Atendidas 

Manifestações 
não 

Atendidas 
Ouvidoria 1953 1871 82 

Serviço de Informação 
ao Cidadão 

 
152 

 
143 

 
9 

As manifestações ainda não atendidas foram encaminhadas aos setores envolvidos e 
aguardando as devidas providências. 
 
V) AÇÃO RELATIVA À DENÚNCIA RECEBIDA DIRETAMENTE PELA INSTITUIÇÃO 
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- Fato Denunciado: Denúncia sobre a ausência em promover apuração do 
desaparecimento de equipamentos de informática nas dependências do Campus 
Piracicaba, bem como sobre pedido, pelos membros da direção, para o setor do 
patrimônio aguardar o próximo inventário para constar o desaparecimento dos bens. Uma 
vez que a direção e/ou gerência seria ocupada por novos servidores. 
- Providências Implantadas: Diligência do Diretor-Adjunto de Processo Administrativo 
Disciplinar, juntamente com servidora da Unidade de Auditoria Interna, no Campus 
Piracicaba, com o fito de constatarem a veracidade da denúncia. Nesse contexto, 
orientaram para que fosse realizada a abertura de Boletim de Ocorrência a fim de que os 
fatos fossem apurados. 
- Conclusão: Aguardando a conclusão do Inventário Anual dos Bens Móveis do Campus 
Piracicaba, exercício 2014 para se auditado. 
 
- Número do Processo 23306.000851/2014-27 – Campus Santo André 
- Fato Denunciado: Denúncia sobre furto de computador (patrimônio 37.860) e monitor 
de vídeo (patrimônio 37.908) no Campus Avançado de Santo André. 
- Providências Implantadas: A portaria para instauração de sindicância investigativa foi 
emitida com a finalidade de serem apurados os fatos. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
 
- Número do Processo: 23429.000032/2014-93  - Campus Birigui 
- Fato Denunciado: Apuração de conduta inapropriada de servidor com aluna no local de 
trabalho, denunciada pela vigilância e discentes. 
- Providências Implantadas: Instaurada a Comissão de PAD, para a apuração dos fatos, 
verificou-se, em seu Relatório Final, que nenhum dispositivo legal da Lei 8.112/90 foi 
infringido e sugeriu-se o arquivamento do processo. 
- Conclusão: Constatada a improcedência da denúncia, o Relatório da Comissão foi 
acolhido e determinou-se o Arquivamento dos Autos   
 
- Número do Processo: 23441.000048/2014-38 – Campus Votuporanga 
- Fato Denunciado: Denúncia sobre extravio de duas talhas manuais (patrimônio 202158 
e 202159). O preço de mercado para aquisição destes bens é de R$ 1.258.00 (R$ 629,00 
cada item). 
Providências Implantadas: Dois TCA's foram elaborados pelo Campus Votuporanga e, 
posteriormente, lavrado Boletim de Ocorrência. Sindicância acusatória foi aberta para 
apuração dos fatos. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento 
 
- Número do Processo: 23313.000004/2014-73 – Campus Salto 
- Fato Denunciado: Servidor teria realizado insultos, ameaças e tentado agredir servidor 
fisicamente. 
- Providências Implantadas: O Termo Circunstanciado foi elaborado e o Diretor-Geral do 
Campus Salto encaminhou a denúncia. A Coordenadoria de Processos Administrativos 
Disciplinares (CPR) fez uma reunião, em fevereiro de 2014, com a Coordenadoria de 
Saúde do Servidor (CSS), e foram solicitadas informações desse setor para averiguar se 
os fatos denunciados eram resultantes dos problemas de saúde do servidor. Por meio de 
contato com a CSS, constatou-se que o servidor estava internado em uma clínica médica 
e por isso seu afastamento do local de trabalho, sendo que já estava em 
acompanhamento biopsicossocial. 
 - Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
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- Número do Processo:  23305.000240/2014-99 - Reitoria 
- Fato Denunciado: Denúncia encaminhada pela Controladoria-Geral da União, a fim de 
ser verificado o extravio de processo que provocou atraso na concessão de aposentadoria 
por invalidez de servidora. 
- Providências Implantadas: Inicialmente foi instaurada sindicância acusatória, a fim de 
se proceder as averiguações dos fatos. Realizados os trabalhos e apresentado relatório 
final da comissão, o processo foi encaminhado para Procuradoria Jurídica para emissão 
de parecer. A procuradora solicitou, por meio de Cota, informações necessárias para 
verificar se houve prejuízo ao erário em face do extravio do processo. 
A autoridade julgadora, considerando a Cota da Procuradoria Federal do IFSP, 
determinou a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, a fim de atender a Cota e 
averiguar prováveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do Processo 
em epígrafe e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 
Aberto o PAD n. 23305.000240/2014-99 e instaurada a comissão. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
 
Número do Processo: 23305.002799/2014-53 – Campus São Paulo 
- Fato Denunciado: Possíveis irregularidades de frequencia de servidor docente do 
Campus São Paulo, não cumprindo o contrato de prestação de serviços. 
Providências Implantadas: A CRP solicitou informações à Diretoria de Gestão de 
Pessoas sobre a situação do contrato do professor substituto do Campus São Paulo. 
Verificadas as pendências financeiras e encerramento do contrato sem prejuízos 
acadêmicos, foi requisitado o desconto dos valores rescisórios e demais pendências 
financeiras. Após juízo de admissibilidade, constatou-se o não cabimento de abertura de 
processo administrativo disciplinar, uma vez que não estavam presentes os elementos 
que impõe a instauração do processo administrativo. Por conseguinte foi determinado o 
envio do processo ao órgão de origem para que as providências administrativas 
necessárias fossem efetuadas para correção dos diários de classe. 
- Conclusão: Arquivamento dos Autos. 
 
- Número do Processo: 23305.000451/2014-21 – Campus São Paulo 
- Fato Denunciado: Apuração de irregularidade na marcação de registro de ponto por 
servidora do Campus São Paulo. 
Providências Implantadas: A fim de que fosse averiguada a irregularidade, instaurou-se 
comissão de sindicância. Não obstante, realizado os trabalhos sindicantes, a comissão 
considerou no relatório final que havia ainda necessidade de esclarecimentos dos fatos, 
reinquirindo testemunhas e arrolando novas, bem como a necessidade da oitiva das 
testemunhas de defesa. Em razão dos prazos de convocações e declarações, além do 
retorno de informações solicitadas a alguns setores e da existência dos indícios de 
materialidade de autoria, foi sugerido a transformação em Processo Administrativo 
Disciplinar, garantindo, assim, amplo direito de defesa e do contraditório. Acolhido o 
relatório da comissão, foi aberto o Processo Administrativo n° 23305.001701/2014-41. 
Desenvolvido os trabalhos disciplinares pela comissão, o processo foi encaminhado à 
Procuradoria Jurídica.  
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
 

- Número do Processo:  23305.001252/2014-31 – Campus Caraguatatuba 
- Fato Denunciado: Possível incompatibilidade de horário de atuação de servidores do 
IFSP no programa e-Tec Brasil. 
- Providências Implantadas: Para apuração das irregularidades, foi constituída comissão 
de Sindicância. Verificados os fatos, observou-se que não foi cometida nenhuma 

- Número do Processo: 23305.000240/2014-99 - Reitoria 
- Fato Denunciado: Denúncia encaminhada pela Controladoria-Geral da União, a fim de 

ser verificado o extravio de processo que provocou atraso na concessão de aposentadoria 
por invalidez de servidora. 
- Providências Implantadas: Inicialmente foi instaurada sindicância acusatória, a fim de 

se proceder as averiguações dos fatos. Realizados os trabalhos e apresentado relatório 
final da comissão, o processo foi encaminhado para Procuradoria Jurídica para emissão 

de parecer. A procuradora solicitou, por meio de Cota, informações necessárias para 

verificar se houve prejuízo ao erário em face do extravio do processo. 

A autoridade julgadora, considerando a Cota da Procuradoria Federal do IFSP, 
determinou a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, a fim de atender a Cota e 

averiguar prováveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do Processo 

em epígrafe e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 
Aberto o PAD n. 23305.000240/2014-99 e instaurada a comissão. 

- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 

Número do Processo: 23305.002799/2014-53 — Campus São Paulo 

- Fato Denunciado: Possíveis irregularidades de frequencia de servidor docente do 

Campus São Paulo, não cumprindo o contrato de prestação de serviços. 
Providências Implantadas: A CRP solicitou informações à Diretoria de Gestão de 
Pessoas sobre a situação do contrato do professor substituto do Campus São Paulo. 

Verificadas as pendências financeiras e encerramento do contrato sem prejuízos 

acadêmicos, foi requisitado o desconto dos valores rescisórios e demais pendências 
financeiras. Após juízo de admissibilidade, constatou-se o não cabimento de abertura de 

processo administrativo disciplinar, uma vez que não estavam presentes os elementos 

que impõe a instauração do processo administrativo. Por conseguinte foi determinado o 
envio do processo ao órgão de origem para que as providências administrativas 

necessárias fossem efetuadas para correção dos diários de classe. 
- Conclusão: Arquivamento dos Autos. 

- Número do Processo: 23305.000451/2014-21 — Campus São Paulo 
- Fato Denunciado: Apuração de irregularidade na marcação de registro de ponto por 

servidora do Campus São Paulo. 
Providências Implantadas: A fim de que fosse averiguada a irregularidade, instaurou-se 

comissão de sindicância. Não obstante, realizado os trabalhos sindicantes, a comissão 

considerou no relatório final que havia ainda necessidade de esclarecimentos dos fatos, 

reinquirindo testemunhas e arrolando novas, bem como a necessidade da oitiva das 
testemunhas de defesa. Em razão dos prazos de convocações e declarações, além do 
retorno de informações solicitadas a alguns setores e da existência dos indícios de 

materialidade de autoria, foi sugerido a transformação em Processo Administrativo 
Disciplinar, garantindo, assim, amplo direito de defesa e do contraditório. Acolhido o 
relatório da comissão, foi aberto o Processo Administrativo nº 23305.001701/2014-41. 

Desenvolvido os trabalhos disciplinares pela comissão, o processo foi encaminhado à 

Procuradoria Jurídica. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 

- Número do Processo: 23305.001252/2014-31 — Campus Caraguatatuba 

- Fato Denunciado: Possível incompatibilidade de horário de atuação de servidores do 

IFSP no programa e-Tec Brasil. 
- Providências Implantadas: Para apuração das irregularidades, foi constituída comissão 

de Sindicância. Verificados os fatos, observou-se que não foi cometida nenhuma 

94



95 
 

infringência legal pelos onze servidores denunciados, em incorrer na prática de 
incompatibilidade de horário. A comissão recomendou a abertura de processo 
administrativo disciplinar para apurar a incompatibilidade de horários da servidora, bem 
como suposta responsabilidade de seus superiores na ciência e liberação para tal 
irregularidade. Acolhido o relatório foi aberto o processo n.º 23305.003851/2014-99, que 
se encontra em poder da comissão. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
 
- Número do Processo: 23314.000081/2014-13 - Reitoria 
- Fato Denunciado: Denúncia de irregularidades nos procedimentos relativos à liberação 
de verbas para contratação de curso de capacitação externa pela Coordenadoria 
Desenvolvimento de Pessoas. 
- Providências Implantadas: O juízo de admissibilidade, os fatos e a documentação, 
acostada aos autos fora, realizados e apreciados pela Coordenadoria de Processos 
Administrativos. Nesse contexto, constatou-se que estavam presentes os elementos 
autorizadores da instauração do processo administrativo disciplinar. O processo está 
aguardando análise da autoridade administrativa e, por conseguinte, a portaria 
instauradora. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
 
- Número do Processo: 23440.000054/2014-03 – Campus Presidente Epitácio 
- Fato Denunciado: Possível fraude em documentos apresentados por servidora a fim de 
adquirir progressão funcional. 
- Providências Implantadas: Após lavratura do Boletim de Ocorrência n° 3791/2014 - do 
12° D.P. Pari, o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado para a apuração dos 
fatos. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
 
- Número do Processo: 23308.000142/2014-21 – Campus Guarulhos 
- Fato Denunciado: Possível conduta irregular cometida por Coordenador do Campus 
Guarulhos ao beijar forçosamente servidora, conforme consta no Boletim de Ocorrência 
N° 2826/2014 - 2° D.P. Guarulhos. 
- Providências Implantadas: A fim de apurar os fatos, a Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar foi instaurada. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
 
- Número do Processo: 23305.003093/2014-17 – Campus Guarulhos 
- Fato Denunciado: Possíveis condutas irregulares de Docente e Coordenador com 
turma de alunos, deixando-os ofendidos e constrangidos. 
- Providências Implantadas: Para apurar as possíveis irregularidades, uma Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar foi constituída  
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
 
- Número do Processo: 23305.003760/2014-53 – Campus Guarulhos 
- Fato Denunciado: Possível irregularidade em ausências de Docente e Coordenador. 
- Providências Implantadas: A fim de amparar a instauração ou não do procedimento 
disciplinar, uma Comissão de Investigação Preliminar foi constituída. Terminados os 
trabalhos, o processo aguarda juízo de admissibilidade para verificar a presença dos 
elementos instaurados do processo disciplinar. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento 
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- Número do Processo: 23305.001250/2014-41 – Campus Caraguatatuba 
- Fato Denunciado: Denúncia sobre a não instalação dos aparelhos de ar condicionado 
adquiridos pelo Campus Caraguatatuba (tombos n° 128179, 128184, 151854, 128185, 
128186, 128187, 151855, 151856e Í51857) e o possível prejuízo ao erário, uma vez que 
os aparelhos perderam a garantia, bem como poderão apresentar defeito na instalação 
devido à estocagem inadequada no almoxarifado. 
- Providências adotadas: A fim de serem apurados os fatos, uma Comissão de 
Sindicância foi constituída.  
- Conclusão: O processo está em andamento, aguardando parecer. 
 
- Número do Processo: 23435.000143/2014-11 – Campus Piracicaba 
- Fato Denunciado: Extravio do livro "Mecânica para Engenharia e Estática" - 
Patrimônio n° 142308. O preço de mercado para aquisição do bem é de R$ 90,00. 
- Providências Implantadas: Após a elaboração do TCA, que teve sua proposta rejeitada 
pelo Reitor em Exercício, e da lavratura de Boletim de Ocorrência, uma Comissão de 
Sindicância foi constituída. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
 
- Número do Processo: 23313.000027/2014-88 – Campus Salto 
- Fato Denunciado: Denúncia feita pela Direção do Campus Salto de que imagens 
gravadas pelo Sistema de Câmeras do Campus, servidor recebeu aparelho celular 
encontrado por aluno e o guardou no bolso. Ao ser questionado por professor e por 
coordenador se tinha encontrado algum celular, o servidor teria manifestado o não 
recebimento de nenhum aparelho. Após se ausentar do Campus sem autorização da 
chefia imediata, o servidor teria retomado e entregue o celular. 
- Providências Implantadas: Encaminhado o processo pelo Reitor para a Coordenadoria 
de Processos Administrativos Disciplinares, com a finalidade de abertura de processo 
administrativo disciplinar, instaurou-se comissão de PAD. Prorrogado o prazo dos 
trabalhos da Comissão, logo em seguida foi emitido relatório parcial das atividades 
desenvolvidas. Considerando os diversos fatores que impossibilitam a Comissão de 
ultimar os trabalhos, com fundamento no princípio da legalidade, do contraditório e da 
ampla defesa. A Comissão Processante determinou a recondução.  
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
 
- Número do Processo: 23305.003020/2014-17 – Campus Suzano 
- Fato Denunciado: Denúncia pelo Diretor do Campus Suzano de apresentação de 
documento supostamente falso por servidor para fins de participação como Bolsista do 
Programa Nacional do Ensino Técnico - Pronatec. 
- Providências Implantadas: Um memorando foi encaminhado à Procuradoria Jurídica 
relatando os fatos, no qual solicita orientações para que se fosse aberto processo 
administrativo pelo Diretor do Campus. A Procuradora, por meio de cota, solicitou que as 
cópias de documentos e a legislação fossem anexadas aos autos. Após atendimento, foi 
solicitado, também, por meio de cota, que o Diretor do Campus registrasse a ocorrência 
dos fatos na Delegacia de Polícia. Após a lavratura do Boletim de Ocorrência n° 
5079/2014 - Dei. Pol. Suzano, a procuradora recomendou a abertura de processo 
disciplinar. A comissão foi instaurada e os trabalhos estão sendo desenvolvidos. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
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Sindicância foi constituída. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 

- Número do Processo: 23313.000027/2014-88 — Campus Salto 

- Fato Denunciado: Denúncia feita pela Direção do Campus Salto de que imagens 

gravadas pelo Sistema de Câmeras do Campus, servidor recebeu aparelho celular 

encontrado por aluno e o guardou no bolso. Ao ser questionado por professor e por 

coordenador se tinha encontrado algum celular, o servidor teria manifestado o não 
recebimento de nenhum aparelho. Após se ausentar do Campus sem autorização da 

chefia imediata, o servidor teria retomado e entregue o celular. 
- Providências Implantadas: Encaminhado o processo pelo Reitor para a Coordenadoria 

de Processos Administrativos Disciplinares, com a finalidade de abertura de processo 

administrativo disciplinar, instaurou-se comissão de PAD. Prorrogado o prazo dos 

trabalhos da Comissão, logo em seguida foi emitido relatório parcial das atividades 

desenvolvidas. Considerando os diversos fatores que impossibiltam a Comissão de 
ultimar os trabalhos, com fundamento no princípio da legalidade, do contraditório e da 

ampla defesa. A Comissão Processante determinou a recondução. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 

- Número do Processo: 23305.003020/2014-17 — Campus Suzano 
- Fato Denunciado: Denúncia pelo Diretor do Campus Suzano de apresentação de 

documento supostamente falso por servidor para fins de participação como Bolsista do 
Programa Nacional do Ensino Técnico - Pronatec. 
- Providências Implantadas: Um memorando foi encaminhado à Procuradoria Jurídica 

relatando os fatos, no qual solicita orientações para que se fosse aberto processo 
administrativo pelo Diretor do Campus. A Procuradora, por meio de cota, solicitou que as 

cópias de documentos e a legislação fossem anexadas aos autos. Após atendimento, foi 

solicitado, também, por meio de cota, que o Diretor do Campus registrasse a ocorrência 
dos fatos na Delegacia de Polícia. Após a lavratura do Boletim de Ocorrência nº 

5079/2014 - Dei. Pol. Suzano, a procuradora recomendou a abertura de processo 

disciplinar. A comissão foi instaurada e os trabalhos estão sendo desenvolvidos. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
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- Número do Processo: 23305.003968/2014-72 – Campus São Paulo 
- Fato Denunciado: Possíveis irregularidades relacionadas ao comportamento de 
terceirizado durante o concurso referente ao Edital 50/2014, agindo com falta de 
urbanidade e constrangendo a candidata e atual servidora. 
- Providências Implantadas: O juízo de admissibilidade foi realizado, porém, não se 
verificou a necessidade de desencadear investigação preliminar, dado o material anexado 
aos autos. Considerando que terceirizados não se encontram na esfera de ação dos 
Processos Administrativos Disciplinares, não se recomendou a abertura de procedimento 
disciplinar, mas o envio do processo à Comissão de Concurso Público, Remoção e 
Redistribuição para considerações e providências administrativas que se fizerem 
necessárias. - Conclusão: O processo aguarda a ratificação da autoridade. 
 
- Número do Processo: 23305.004007/2014-85 – Campus São Paulo 
- Fato Denunciado: Não entrega dos diários de disciplinas no prazo devido. Tal 
irregularidade teria sido cometida por professor contratado em regime temporário. 
- Providências Implantadas: O juízo de admissibilidade foi realizado, dado o farto 
material anexado aos autos, porém, não se verificou necessidade de desencadear 
investigação preliminar. Considerando que pessoas contratadas por tempo determinado 
não se encontram na esfera de ação dos Processos Administrativos Disciplinares não se 
recomendou a abertura de procedimento disciplinar, mas o envio do processo á Comissão 
de Concurso Público, Remoção e Redistribuição para considerações e providências 
administrativas que se fizerem necessárias.  
- Conclusão: O processo aguarda a ratificação da autoridade. 
 
- Número do Processo: 23305.003811/2014-47 – Campus Registro 
- Fato Denunciado: O Diretor e o Gerente, supostamente, monopolizariam o uso do carro 
oficial, possíveis irregularidades cometidas por ambos na utilização do auxílio aluguel, 
sendo que saberiam quais empresas ganhariam as licitações dos campis e que 
receberiam "10%". Possibilidade de irregularidade ao existir Coordenadoria de Área de 
Curso Técnico sem a quantidade mínima necessária de cursos. 
- Providências Implantadas: Para verificar os fatos e a consequente realização do juízo 
de admissibilidade, a fim de ser instaurada a comissão processante, documentações e 
informações foram solicitadas ao Campus Registro. O processo está em andamento. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
 
- Número do Processo: 23428.000134/2014-19 – Campus Barretos 
- Fato Denunciado: Apuração de causas, efeitos e responsabilidade de servidor em 
sinistro com carro oficial. 
- Providências Implantadas: Elaborado o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito 
Rodoviário, o processo foi encaminhado à Coordenadoria de Processos Administrativos 
para abertura de sindicância. Em razão do retorno das férias dos servidores docentes 
ocorrer somente no mês de fevereiro, está aguardando para a instauração de comissão 
de sindicância acusatória. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
 
- Número do Processo: 23428.000135/2014-63 – Campus Barretos 
- Fato Denunciado: Apuração de causas, efeitos e responsabilidade de servidora em 
sinistro com carro oficial. 
- Providências Implantadas: Elaborado o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito 
Rodoviário, o processo foi encaminhado à Coordenadoria de Processos Administrativos 
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de admissibilidade, a fim de ser instaurada a comissão processante, documentações e 

informações foram solicitadas ao Campus Registro. O processo está em andamento. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 

- Número do Processo: 23428.000134/2014-19 — Campus Barretos 

- Fato Denunciado: Apuração de causas, efeitos e responsabilidade de servidor em 

sinistro com carro oficial. 
- Providências Implantadas: Elaborado o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito 

Rodoviário, o processo foi encaminhado à Coordenadoria de Processos Administrativos 
para abertura de sindicância. Em razão do retorno das férias dos servidores docentes 

ocorrer somente no mês de fevereiro, está aguardando para a instauração de comissão 

de sindicância acusatória. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 

- Número do Processo: 23428.000135/2014-63 — Campus Barretos 

- Fato Denunciado: Apuração de causas, efeitos e responsabilidade de servidora em 
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Rodoviário, o processo foi encaminhado à Coordenadoria de Processos Administrativos 
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para abertura de sindicância. A instauração de sindicância acusatória dar-se-á a partir do 
mês de fevereiro, em virtude do retorno das férias dos servidores docentes. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
 
- Número do Processo: 23305.003969/2014-17 – Campus Itapetininga 
- Fato Denunciado: Servidor teria reconhecidamente afixado cartaz com palavras de 
baixo calão em área pública do campus. Além disso, o servidor teria se negado a se 
retratar, apesar de assim ter sido orientado pelo Diretor do Campus. 
- Providências Implantadas: Primeiramente, a denúncia havia sido encaminhada à 
Comissão de Ética, que entendeu que os fatos iam além do âmbito exclusivamente ético, 
razão pela qual encaminharam os autos para a Coordenadoria de Processos 
Administrativos Disciplinares. A instauração de Processo Administrativo Disciplinar dar-se-
á a partir do mês de fevereiro, em virtude do retorno das férias dos servidores docentes. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
 
- Número do Processo: 23305.000478/2014-14 – Campus São Paulo 
- Fato Denunciado: Possível irregularidade pela não apuração de notícias sobre marido 
de servidora que teria registrado ponto em seu lugar. 
- Providências Implantadas: Instaurada comissão de sindicância para apurar os fatos e 
finalizar os trabalhos sindicantes, o processo foi encaminhado para a Procuradoria para 
análise e parecer. Retornado os autos para atendimento de Cotas da Procuradora do 
IFSP e após cumpridas. 
- Conclusão: o processo está aguardando recondução da Comissão. 
 
- Número do Processo: 23305.003765/2014-86 – Campus Itapetininga 
- Fato denunciado: Possível irregularidade no uso de cargo para proveito de terceiros, 
troca de interesses. 
- Providências Implantadas: Será realizado juízo de admissibilidade para determinar a 
instauração ou não de procedimento disciplinar. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
- Número do Processo: 23305.003763/2014-97 – Campus Cubatão 
- Fato Denunciado: Possíveis irregularidades cometidas por servidora: calúnia, injúria e 
difamação. 
- Providências Implantadas: Será realizado juízo de admissibilidade para determinar a 
instauração ou não de procedimento disciplinar. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
 
VI) OBRIGAÇÃO LEGAL DA INSTITUIÇÃO EM RELAÇÃO À ENTIDADE DE 
PREVIDÊNCIA PRIVADA 
Essa Instituição não oferece aos seus servidores Planos de Previdência Privada. 
 
VII – RELATO GERENCIAL SOBRE A GESTÃO DE ÁREAS ESSENCIAIS DA 
UNIDADE, COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS. 

Composição do Orçamento Global 
ORÇAMENTO INICIAL 428.878.474,00 
SUPLEMENTAÇÃO EM 2014 141.583.231,00 
DOTAÇÃO CANCELADA   13.389.389,00 
ORÇAMENTO FINAL           557.072.316,00 
DESTAQUE RECEBIDO   15.401.179,84 
ORÇAMENTO GLOBAL  572.473.495,84 

para abertura de sindicância. A instauração de sindicância acusatória dar-se-á a partir do 

mês de fevereiro, em virtude do retorno das férias dos servidores docentes. 
- Conclusão: O processo encontra-se em andamento. 
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  A Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão do 
IFSP, em especial à eficácia e à eficiência no cumprimento dos objetivos e das metas 
físicas e financeiras planejados. 
  O Orçamento Global, previsto para o Instituto Federal de São Paulo no 
exercício financeiro de 2014, compreendeu, ainda, os recursos provenientes de 
movimentações de créditos com órgãos federais. Apresentamos, a seguir, os resultados 
da gestão:  
1– PROGRAMA DE TRABALHO – 0089 – PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E 
PENSIONISTAS DA UNIÃO 
Ação 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis. 
OBJETIVO: Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder 
Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime 
previdenciário próprio. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$37.622.604,00 
RESULTADO FINACEIRO ALCANÇADO: R$37.339.937,92 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE – Nessa ação não houve cadastro de meta prevista. A execução da ação 
transcorreu satisfatoriamente, apresentando um percentual de execução de 99.25% dos 
recursos financeiros. 
 
2-  PROGRAMA DE TRABALHO – 2031 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA. 
OBJETIVO: Ampliar a oferta da Educação Profissional nos cursos de níveis técnico e 
tecnológico, com melhoria da qualidade. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$219.440.167,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$155.003.121,26 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE – Verificou-se que o resultado desse programa foi eficaz atingindo as metas 
pactuadas, sem utilizar de todos os recursos financeiros, num percentual de 70,64%. As 
metas físicas executadas de algumas ações superam as metas previstas inicialmente, 
conforme segue: 
a) AÇÃO 20RG – Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica 
OBJETIVO GERAL – Ampliar, reorganizar, modernizar e integrar as unidades vinculadas 
à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com vistas a expandir a oferta 
de vagas. 
OBJETIVO ESPECÍFICO – Construção, ampliação, reforma de imóveis; e locação de 
imóveis, veículos, máquinas, equipamentos, mobiliários, laboratórios pelas Instituições 
vinculadas à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, de acordo 
com as diretrizes estabelecidas na Lei n.º 11.892/08 e o Termo de Acordo de 
Compromissos e Metas. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$73.411.281,00 
META PREVISTA: 23 vagas 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$40.213.013,96 
META REALIZADA:19 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE – As metas estabelecidas para o PPA/2014 não foram atingidas. Nessa ação, 
executou-se 54,78% da meta financeira prevista e houve execução física de 82,61%; 
constatou-se que o resultado foi satisfatório, uma vez que foi executada praticamente a 
totalidade da meta física com menos recursos financeiros. O fator que contribuiu foi a 
agilidade na liberação da cota limite. Havia uma previsão orçamentária no valor de 
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R$27.000.000,00 referente à emenda parlamentar, na qual não foi liberada. Dos 
R$45.655.616,00 de dotação inicial, havia sido empenhado 100%, porém, 
R$6.152.225,60 foram empenhados para as obras dos Campi de Bauru e Itapevi foram 
anulados, por paralisação das obras por parte das empreiteiras. Faltou execução de 
quatro projetos, que os mesmos serão executados no próximo exercício. 
b) AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
OBJETIVO GERAL – Garantir o funcionamento das Instituições Federais de Educação 
Profissional e Tecnológica, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria 
contínua de qualidade do ensino. 
OBJETIVO ESPECÍFICO – Gestão Administrativa, financeira e técnica, desenvolvimento 
de ações visando ao funcionamento dos cursos das Instituições Federais de Educação 
Profissional e Tecnológica, manutenção dos serviços terceirizados, pagamento de 
serviços públicos e de pessoal ativo, manutenção de infraestrutura física por meio de 
obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou 
reposição de materiais, inclusive aquelas inerentes às pequenas obras, observados os 
limites da legislação vigente, aquisição e/ou reposição de acervo bibliográfico, veículos e 
transporte escolar, capacitação de recursos humanos, prestação de serviços à 
comunidade, promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e 
publicações científicas, bem como demais contratações necessárias ao desenvolvimento 
de suas atividades. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$127.793.875,00 
META PREVISTA: 25.600 alunos matriculado 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$97.791.484,69 
META REALIZADA – 28.530 alunos matriculados 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE - Verificou-se que o resultado dessa ação foi eficiente e ultrapassou a meta 
física sem utilizar todos os recursos financeiros, pois atingiu 111,45% da meta física 
prevista, utilizando recursos correspondentes a 76,52%, da meta financeira prevista. Os 
principais fatores que contribuíram para a eficácia em relação à meta da LOA, no 
exercício de 2014 foram:  
No plano Interno:  
- Reestruturação administrativa, ocasionando a descentralização da gestão; 
- Aumento do número de servidores, por meio de concurso público; 
- Expansão do corpo docente, com aumento de atividades de pesquisa, ensino e 
extensão; 
- Novas ações de comunicação, por meio dos veículos de divulgação do Instituto, tais 
como: site, e-mail institucional e boletins informativos, entre outros. 
 
No plano Externo: 
- Participação do IFSP no cenário internacional, por meio de parcerias com instituições 
europeias atrás do programa “Ciências sem Fronteiras”, ampliando, assim, a visibilidade 
do Instituto, consolidando uma política educacional voltada ao futuro; 
Os principais fatores que dificultaram a eficiência em relação à meta da LOA, no 
exercício de 2014 são: Estruturas físicas e de pessoal ainda estão incompletas no 
Instituto não permitindo definir melhores objetivos técnicos-educacionais, visto que o IFSP 
está no processo de expansão da Rede Federal. 
Resultados Obtidos: Consolidação da expansão da Rede Federal, no geral, e o IFSP, no 
particular, através da articulação entre o Governo Federal, Prefeituras e Empresas. 
c) CRÉDITO AUTORIZADO: R$400.000,00 
META PREVISTA: 1.000 vagas 

R$27.000.000,00 referente à emenda parlamentar, na qual não foi liberada. Dos 

R$45.655.616,00 de dotação inicial, havia sido empenhado 100%, porém, 

R$6.152.225,60 foram empenhados para as obras dos Campi de Bauru e Itapevi foram 
anulados, por paralisação das obras por parte das empreiteiras. Faltou execução de 

quatro projetos, que os mesmos serão executados no próximo exercício. 
b) AÇÃO 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

OBJETIVO GERAL — Garantir o funcionamento das Instituições Federais de Educação 
Profissional e Tecnológica, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria 

continua de qualidade do ensino. 
OBJETIVO ESPECÍFICO — Gestão Administrativa, financeira e técnica, desenvolvimento 

de ações visando ao funcionamento dos cursos das Instituições Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica, manutenção dos serviços terceirizados, pagamento de 
serviços públicos e de pessoal ativo, manutenção de infraestrutura física por meio de 

obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou 

reposição de materiais, inclusive aquelas inerentes às pequenas obras, observados os 
limites da legislação vigente, aquisição e/ou reposição de acervo bibliográfico, veículos e 

transporte escolar, capacitação de recursos humanos, prestação de serviços à 

comunidade, promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e 

publicações científicas, bem como demais contratações necessárias ao desenvolvimento 
de suas atividades. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$127.793.875,00 

META PREVISTA: 25.600 alunos matriculado 

RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$97.791.484,69 

META REALIZADA - 28.530 alunos matriculados 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E DO DESEMPENHO DA 

UNIDADE - Verificou-se que o resultado dessa ação foi eficiente e ultrapassou a meta 

física sem utilizar todos os recursos financeiros, pois atingiu 111,45% da meta física 

prevista, utilizando recursos correspondentes a 76,52%, da meta financeira prevista. Os 

principais fatores que contribuíram para a eficácia em relação à meta da LOA, no 
exercício de 2014 foram: 
No plano Interno: 

- Reestruturação administrativa, ocasionando a descentralização da gestão; 
- Aumento do número de servidores, por meio de concurso público; 

- Expansão do corpo docente, com aumento de atividades de pesquisa, ensino e 

extensão; 

- Novas ações de comunicação, por meio dos veículos de divulgação do Instituto, tais 
como: site, e-mail institucional e boletins informativos, entre outros. 

No plano Externo: 

- Participação do IFSP no cenário internacional, por meio de parcerias com instituições 

europeias atrás do programa “Ciências sem Fronteiras”, ampliando, assim, a visibilidade 

do Instituto, consolidando uma política educacional voltada ao futuro; 
Os principais fatores que dificultaram a eficiência em relação à meta da LOA, no 

exercício de 2014 são: Estruturas físicas e de pessoal ainda estão incompletas no 

Instituto não permitindo definir melhores objetivos técnicos-educacionais, visto que o IFSP 

está no processo de expansão da Rede Federal. 
Resultados Obtidos: Consolidação da expansão da Rede Federal, no geral, e o IFSP, no 

particular, através da articulação entre o Governo Federal, Prefeituras e Empresas. 
c) CRÉDITO AUTORIZADO: R$400.000,00 

META PREVISTA: 1.000 vagas 
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RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$336.462,50 
META REALIZADA – 800 vagas 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE – A meta estabelecida para o PPA/2014 não foi atingida. Nessa ação, 
executou-se 84,12% da meta financeira prevista, com execução física de 80% e 
constatou-se que o resultado apresentou baixa eficiência no atingimento da meta 
pactuada. 
O projeto previa a oferta de mil vagas em cursos de extensão, compreendendo o 
pagamento de bolsas para os coordenadores dos cursos, de bolsistas, que ministrariam 
os cursos, do auxílio estudantil aos alunos e a aquisição de materiais escolares. 
Embora as mil vagas tenham sido ofertadas, houve número inferior de alunos cursantes, 
cerca de 800 alunos, e, portanto, houve a sobra dos recursos. Desse modo, a meta inicial 
foi parcialmente atingida por dois fatores: 
1º- Desistência de alguns alunos após a matrícula e no início das aulas, sem a 
possibilidade de preenchimento das vagas por outros interessados; 
2º- Tempo insuficiente para a oferta de novas turmas, já que só houve a disponibilização 
orçamentária em junho de 2014. Considerando que o projeto tinha início previsto para 
maio, a confirmação dos recursos em junho provocou um atraso na execução das 
atividades. Apesar de ter sido utilizado 84,12% dos créditos da emenda, foram 
alcançados 80% da meta física, mesmo com todas as dificuldades para execução do 
projeto. 
c) AÇÃO 2994 – Assistência ao Educando da Educação Profissional. 
OBJETIVO GERAL: Suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando 
condições para sua permanência e melhor desempenho na escola. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fornecimento de alimentação, atendimento médico-
odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência 
social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o 
bom desempenho do aluno na escola. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$15.982.211,00 
META PREVISTA – 6126 mil alunos assistidos. 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$15.260.697,28 
META REALIZADA – 6177 alunos assistidos. 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE - As metas estabelecidas para o PPA/2014 foram atingidas. Verificou-se que o 
resultado dessa ação foi eficiente e ultrapassou a meta física sem utilizar todos os 
recursos financeiros, pois atingiu 100,83% da meta física prevista, utilizando recursos 
correspondentes a 95,49% da meta financeira prevista 
A principal dificuldade encontrada foi a indisponibilidade de “fluxo de caixa” do governo 
federal para o pagamento dos auxílios financeiros aos alunos.  
Os resultados positivos foram: 
- O apoio da permanência dos alunos no Instituto, principalmente, por meio de concessão 
de auxílio alimentação e transporte; 
- O fortalecimento de vínculos entre os alunos e o Instituto, a partir de promoção de ações 
de cultura e esporte. 
d) Ação 6358 – Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional 
OBJETIVO GERAL – Proporcionar, aos docentes e profissionais da educação 
profissional, científica e tecnológica (Gestores, Técnicos Administrativo etc.), 
oportunidades de capacitação, visando à melhoria da qualidade dos cursos e 
modalidades desse segmento educacional. Implementada diretamente pela unidade 
responsável pelo desenvolvimento da ação. 

RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$336.462,50 
META REALIZADA — 800 vagas 

AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E DO DESEMPENHO DA 

UNIDADE -— A meta estabelecida para o PPA/2014 não foi atingida. Nessa ação, 

executou-se 84,12% da meta financeira prevista, com execução física de 80% e 

constatou-se que o resultado apresentou baixa eficiência no atingimento da meta 
pactuada. 

O projeto previa a oferta de mil vagas em cursos de extensão, compreendendo o 

pagamento de bolsas para os coordenadores dos cursos, de bolsistas, que ministrariam 

os cursos, do auxílio estudantil aos alunos e a aquisição de materiais escolares. 
Embora as mil vagas tenham sido ofertadas, houve número inferior de alunos cursantes, 

cerca de 800 alunos, e, portanto, houve a sobra dos recursos. Desse modo, a meta inicial 

foi parcialmente atingida por dois fatores: 
1º- Desistência de alguns alunos após a matrícula e no início das aulas, sem a 

possibilidade de preenchimento das vagas por outros interessados; 

2º- Tempo insuficiente para a oferta de novas turmas, já que só houve a disponibilização 
orçamentária em junho de 2014. Considerando que o projeto tinha início previsto para 

maio, a confirmação dos recursos em junho provocou um atraso na execução das 

atividades. Apesar de ter sido utilizado 84,12% dos créditos da emenda, foram 

alcançados 80% da meta física, mesmo com todas as dificuldades para execução do 
projeto. 
c) AÇÃO 2994 — Assistência ao Educando da Educação Profissional. 

OBJETIVO GERAL: Suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando 

condições para sua permanência e melhor desempenho na escola. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Formecimento de alimentação, atendimento médico- 
odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência 
social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o 

bom desempenho do aluno na escola. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$15.982.211,00 

META PREVISTA — 6126 mil alunos assistidos. 

RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$15.260.697,28 
META REALIZADA — 6177 alunos assistidos. 

AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO DA 

UNIDADE - As metas estabelecidas para o PPA/2014 foram atingidas. Verificou-se que o 

resultado dessa ação foi eficiente e ultrapassou a meta física sem utilizar todos os 

recursos financeiros, pois atingiu 100,83% da meta física prevista, utilizando recursos 

correspondentes a 95,49% da meta financeira prevista 
A principal dificuldade encontrada foi a indisponibilidade de “fluxo de caixa” do governo 

federal para o pagamento dos auxílios financeiros aos alunos. 

Os resultados positivos foram: 
- O apoio da permanência dos alunos no Instituto, principalmente, por meio de concessão 

de auxílio alimentação e transporte; 
- O fortalecimento de vínculos entre os alunos e o Instituto, a partir de promoção de ações 
de cultura e esporte. 

d) Ação 6358 — Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional 
OBJETIVO GERAL - Proporcionar, aos docentes e profissionais da educação 

profissional, científica e tecnológica (Gestores, Técnicos Administrativo etc.), 
oportunidades de capacitação, visando à melhoria da qualidade dos cursos e 

modalidades desse segmento educacional. Implementada diretamente pela unidade 

responsável pelo desenvolvimento da ação. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO – Capacitação mediante programação de cursos, seminários, 
oficinas, estágio-visita, teleconferências e elaboração de materiais de capacitação que 
proporcionem a constante atualização de conhecimentos dos profissionais que atuam na 
educação profissional, Científica e Tecnológica. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$1.852.800,00 
META PREVISTA – 1.200 pessoas capacitadas 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$1.401.462,83 
RESULTADO ALCANÇADO – 2.887 pessoas capacitadas 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE - As metas estabelecidas para o PPA/2014 foram atingidas plenamente, 
ultrapassando-se a meta prevista. Verificou-se que o resultado dessa ação foi eficiente no 
atingimento da meta pactuada, pois atingiu 240,58% da meta física prevista e utilizou-se 
de recursos correspondentes a 75,64% da meta financeira prevista. A política de 
capacitação instituída pelo IFSP, visando o atendimento do Plano de Desenvolvimento 
Institucional, prevê cursos de capacitação coletiva, que atende servidores de todos os 
campi, o que é um fator positivo para atendimento eficiente da meta, otimizando os 
recursos orçamentários disponíveis e ultrapassando o número previsto de servidores 
capacitados. O resultado dessa meta se deve à realização de cursos in-company e 
também na modalidade a distância, agregando maior quantidade de servidores por um 
preço mais econômico. 
 
3-  PROGRAMA DE TRABALHO – 2109 – PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO 
DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 
OBJETIVO: Contribuir financeiramente com o Conselho Nacional das Instituições 
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - CONIF para 
o intercâmbio de informações e políticas voltadas para a educação. 
OBJETIVO: Prover as unidades administrativas e acadêmicas dos meios administrativos 
para a implementação e gestão de seus programas finalísticos 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$300.009.545,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$299.144.622,27 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE – Verificou-se que o resultado desse programa foi eficaz no atingimento das 
metas pactuadas, sem utilizar de todos os recursos financeiros, num percentual de 
99,71%. As metas físicas executadas de algumas ações superam as metas previstas 
inicialmente, como segue: 
a) Ação 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o 
custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais. 
OBJETIVO GERAL – Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas 
autarquias e fundações, para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos 
federais na forma do artigo 8º da Lei n.º 10.887, de 18 de junho de 2004. 
OBJETIVO ESPECÍFICO – Pagamento da contribuição da União, de suas autarquias e 
fundações, para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na 
forma do artigo 8º da Lei n.º 10.887, de 18 de junho de 2004. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$41.937.509,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$41.895.509,00 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE – Nessa ação não houve cadastro de meta prevista. A execução da ação 
transcorreu satisfatoriamente, apresentando um percentual de execução de 99,90% dos 
recursos da dotação autorizada da ação. 
b) Ação 00M1 – Benefícios Assistênciais decorrentes do Auxílio Funeral e 
Natalidade. 

OBJETIVO ESPECÍFICO — Capacitação mediante programação de cursos, seminários, 

oficinas, estágio-visita, teleconferências e elaboração de materiais de capacitação que 

proporcionem a constante atualização de conhecimentos dos profissionais que atuam na 
educação profissional, Científica e Tecnológica. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$1.852.800,00 

META PREVISTA — 1.200 pessoas capacitadas 

RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$1.401.462,83 

RESULTADO ALCANÇADO - 2.887 pessoas capacitadas 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO DA 

UNIDADE - As metas estabelecidas para o PPA/2014 foram atingidas plenamente, 

ultrapassando-se a meta prevista. Verificou-se que o resultado dessa ação foi eficiente no 

atingimento da meta pactuada, pois atingiu 240,58% da meta física prevista e utilizou-se 

de recursos correspondentes a 75,64% da meta financeira prevista. A política de 
capacitação instituída pelo IFSP, visando o atendimento do Plano de Desenvolvimento 

Institucional, prevê cursos de capacitação coletiva, que atende servidores de todos os 

campi, o que é um fator positivo para atendimento eficiente da meta, otimizando os 
recursos orçamentários disponíveis e ultrapassando o número previsto de servidores 

capacitados. O resultado dessa meta se deve à realização de cursos in-company e 

também na modalidade a distância, agregando maior quantidade de servidores por um 

preço mais econômico. 

3- PROGRAMA DE TRABALHO - 2109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO 
DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 
OBJETIVO: Contribuir financeiramente com o Conselho Nacional das Instituições 
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - CONIF para 

o intercâmbio de informações e políticas voltadas para a educação. 
OBJETIVO: Prover as unidades administrativas e acadêmicas dos meios administrativos 

para a implementação e gestão de seus programas finalísticos 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$300.009.545,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$299.144.622,27 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE — Verificou-se que o resultado desse programa foi eficaz no atingimento das 

metas pactuadas, sem utilizar de todos os recursos financeiros, num percentual de 

99,71%. As metas físicas executadas de algumas ações superam as metas previstas 
inicialmente, como segue: 

a) Ação 09HB — Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o 
custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais. 

OBJETIVO GERAL — Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas 

autarquias e fundações, para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos 

federais na forma do artigo 8º da Lei n.º 10.887, de 18 de junho de 2004. 
OBJETIVO ESPECÍFICO — Pagamento da contribuição da União, de suas autarquias e 

fundações, para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na 

forma do artigo 8º da Lei n.º 10.887, de 18 de junho de 2004. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$41.937.509,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$41.895.509,00 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE — Nessa ação não houve cadastro de meta prevista. A execução da ação 
transcorreu satisfatoriamente, apresentando um percentual de execução de 99,90% dos 
recursos da dotação autorizada da ação. 
b) Ação 00M1 - Benefícios Assistênciais decorrentes do Auxílio Funeral e 
Natalidade. 
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OBJETIVO GERAL – Despesas orçamentárias com o pagamento de Auxílio Funeral, 
devido à família do servidor ou do militar falecido na atividade ou do aposentado ou do 
terceiro que custear, bem como com o pagamento de Auxílio-Natalidade devido à 
servidora ou militar, cônjuge ou companheiro do servidor público ou militar por motivo de 
nascimento de filho. 
OBJETIVO ESPECÍFICO – Concessão de auxílio-funeral devido à família do servidor 
falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração ou 
provento, cujo pagamento deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por meio 
de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral e na 
concessão de auxílio-natalidade devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em 
quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de 
natimorto. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$98.718,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$89.562,65 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE – Nessa ação não houve cadastro de meta prevista. A execução da ação 
transcorreu satisfatoriamente, apresentando um percentual de execução de 90,73% dos 
recursos da dotação autorizada da ação 
 
c) Ação 20TP – Pagamento de Pessoal Ativo da União 
OBJETIVO GERAL – Garantir o pagamento de espécies remuneratória devido aos 
servidores e empregados ativos civis da União. 
OBJETIVO ESPECÍFICO – Pagamento de espécies remuneratórias devido aos 
servidores e empregados ativos civis da união.  
CRÉDITO AUTORIZADO: R$238.875.268,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$238.375.402,75 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE: Nessa ação não houve cadastro de meta prevista. A execução da ação 
transcorreu satisfatoriamente, apresentando um percentual de 99,79% dos recursos 
financeiros. 
d) AÇÃO 2004 – Assistência Médica e Odontológica aos servidores Civis, 
Empregados, Militares e seus dependentes. 
OBJETIVO GERAL – Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e 
pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental. 
OBJETIVO ESPECÍFICO – Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e 
odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, 
exclusivamente para a contratação de serviços médico-hospitalares e odontológicos, sob 
a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou 
auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$3.681.644,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$3.561.759,59 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE – Nesta ação não houve cadastro de meta prevista. A execução da ação 
transcorreu satisfatoriamente, apresentando um percentual de execução de 96,74% dos 
recursos financeiros autorizados. 
e) Ação 2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, 
Empregados e Militares. 
OBJETIVO GERAL – Oferecer aos servidores, e empregados públicos federais, inclusive 
pessoal contratado por tempo determinado (Lei n.º 8.745, de 09 de dezembro de 1993) 
durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus 
dependentes em idade pré-escolar, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93. 

OBJETIVO GERAL — Despesas orçamentárias com o pagamento de Auxílio Funeral, 

devido à família do servidor ou do militar falecido na atividade ou do aposentado ou do 

terceiro que custear, bem como com o pagamento de Auxílio-Natalidade devido à 
servidora ou militar, cônjuge ou companheiro do servidor público ou militar por motivo de 

nascimento de filho. 
OBJETIVO ESPECÍFICO — Concessão de auxílio-funeral devido à família do servidor 

falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração ou 

provento, cujo pagamento deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por meio 

de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral e na 

concessão de auxílio-natalidade devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em 
quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de 

natimorto. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$98.718,00 

RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$89.562,65 

AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE — Nessa ação não houve cadastro de meta prevista. A execução da ação 
transcorreu satisfatoriamente, apresentando um percentual de execução de 90,73% dos 

recursos da dotação autorizada da ação 

c) Ação 20TP — Pagamento de Pessoal Ativo da União 

OBJETIVO GERAL — Garantir o pagamento de espécies remuneratória devido aos 

servidores e empregados ativos civis da União. 
OBJETIVO ESPECÍFICO - Pagamento de espécies remuneratórias devido aos 

servidores e empregados ativos civis da união. 

CRÉDITO AUTORIZADO: R$238.875.268,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$238.375.402,75 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE: Nessa ação não houve cadastro de meta prevista. A execução da ação 
transcorreu satisfatoriamente, apresentando um percentual de 99,79% dos recursos 

financeiros. 
d) AÇÃO 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos servidores Civis, 
Empregados, Militares e seus dependentes. 

OBJETIVO GERAL — Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e 

pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental. 
OBJETIVO ESPECÍFICO — Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e 

odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, 

exclusivamente para a contratação de serviços médico-hospitalares e odontológicos, sob 
a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou 

auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$3.681.644,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$3.561.759,59 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE - Nesta ação não houve cadastro de meta prevista. A execução da ação 
transcorreu satisfatoriamente, apresentando um percentual de execução de 96,74% dos 

recursos financeiros autorizados. 
e) Ação 2010 — Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, 

Empregados e Militares. 

OBJETIVO GERAL — Oferecer aos servidores, e empregados públicos federais, inclusive 

pessoal contratado por tempo determinado (Lei n.º 8.745, de 09 de dezembro de 1993) 

durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus 
dependentes em idade pré-escolar, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO – Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago 
diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores, empregados e 
pessoal contratado por tempo determinado que tenham filhos em idade pré-escolar. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$489.000,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$475.667,80 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE – Nessa ação não houve cadastro de meta prevista. A execução da ação 
transcorreu satisfatoriamente, apresentando um percentual de execução de 97,27% dos 
recursos da dotação autorizada da ação. 
f) Ação 2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares. 
OBJETIVO GERAL – Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, 
de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas 
com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, 
servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e 
fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das 
empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscais e 
da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e 
vice-versa, de acordo com a Lei n° 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-
36, de 23 de agosto de 2001. 
OBJETIVO ESPECÍFICO – Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela 
União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das 
despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou 
interestadual pelos servidores, militares e empregados públicos federais, inclusive 
pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 
1993), nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-
versa.  
CRÉDITO AUTORIZADO: R$1.353.406,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$1.345.020,69 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE – Nessa ação não houve cadastro de meta prevista. A execução da ação 
transcorreu satisfatoriamente, apresentando um percentual de execução de 99,38% dos 
recursos da dotação autorizada da ação. 
g) Ação 2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares. 
OBJETIVO GERAL – Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na 
proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação 
ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket alimentação ou 
refeição ou manutenção de refeitório. 
OBJETIVO ESPECÍFICO – Concessão em caráter indenizatório e sob forma de 
pecúnia do auxílio-alimentação aos servidores civis, militares e empregados 
públicos federais ativos, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei 
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993) ou por meio de manutenção de refeitório. O 
benefício é pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do 
órgão ou entidade de lotação. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$13.574.000,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$13.401.699,79 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE – Nessa ação não houve cadastro de meta prevista. A execução da ação 
transcorreu satisfatoriamente, apresentando um percentual de execução de 98,73% dos 
recursos da dotação autorizada da ação. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO - Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago 

diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores, empregados e 

pessoal contratado por tempo determinado que tenham filhos em idade pré-escolar. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$489.000,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$475.667,80 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE — Nessa ação não houve cadastro de meta prevista. A execução da ação 
transcorreu satisfatoriamente, apresentando um percentual de execução de 97,27% dos 

recursos da dotação autorizada da ação. 
f) Ação 2011 — Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares. 

OBJETIVO GERAL — Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, 

de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas 

com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, 
servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e 

fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das 

empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscais e 
da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e 

vice-versa, de acordo com a Lei nº 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165- 

36, de 23 de agosto de 2001. 

OBJETIVO ESPECÍFICO - Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela 

União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das 
despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou 

interestadual pelos servidores, militares e empregados públicos federais, inclusive 
pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 

1993), nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice- 
versa. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$1.353.406,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$1.345.020,69 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE — Nessa ação não houve cadastro de meta prevista. A execução da ação 
transcorreu satisfatoriamente, apresentando um percentual de execução de 99,38% dos 

recursos da dotação autorizada da ação. 
9) Ação 2012 — Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares. 
OBJETIVO GERAL — Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na 

proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação 
ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket alimentação ou 

refeição ou manutenção de refeitório. 
OBJETIVO ESPECÍFICO - Concessão em caráter indenizatório e sob forma de 

pecúnia do auxílio-alimentação aos servidores civis, militares e empregados 
públicos federais ativos, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei 

nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993) ou por meio de manutenção de refeitório. O 
benefício é pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do 

órgão ou entidade de lotação. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$13.574.000,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$13.401.699,79 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE — Nessa ação não houve cadastro de meta prevista. A execução da ação 
transcorreu satisfatoriamente, apresentando um percentual de execução de 98,73% dos 
recursos da dotação autorizada da ação. 
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DESTAQUES RECEBIDOS 
1- PROGRAMA DE TRABALHO – 2031 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA. 
OBJETIVO: Ampliar a oferta da Educação Profissional nos cursos de níveis técnico e 
tecnológico, com melhoria da qualidade. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$14.570.139,84 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$9.315.278,97 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE – Verificou-se que o resultado desse programa foi eficaz no atingimento das 
metas pactuadas, sem utilizar de todos os recursos financeiros, num percentual de 
63,93%. 
a) Ação 8252 – Educação Profissional e Tecnológica a Distância – E-TEC Brasil 
OBJETIVO GERAL – Desenvolver cursos e metodologias para a educação profissional, 
em nível superior e de educação básica, para a ampliação da oferta nacional e difusão de 
padrões de qualidade, novas linguagens, metodologias e tecnologias de educação 
profissional na modalidade a distância, compreendendo desde a formação de recursos 
humanos para a produção de material até a contratação de serviços e realização de 
eventos. 
OBJETIVO ESPECÍFICO – Ofertar cursos e programas de Educação Profissional e 
Tecnológica, com elevação de escolaridade e formação cidadã, sendo a carga horária 
mínima de 160 horas. Articular mecanismos e conexões para a inserção das egressas no 
mundo do trabalho, estimulando o empreendedorismo, as formas associativas e solidárias 
e a empregabilidade. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$320.379,36 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$240.225,45 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE – Verificou-se que os recursos foram descentralizados do FNDE – Fundação 
Nacional de Desenvolvimento da Educação impossibilitando saber qual foi a meta física 
prevista. A execução da ação transcorreu com média eficaz, apresentando um percentual 
de 74,98% dos recursos financeiros. Não foi possível executar todo o plano de trabalho 
devido a demora para a disponibilização do crédito ao IFSP. 
b) AÇÃO 20RW – APOIO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA – PRONATEC – Bolsa de Formação. 
OBJETIVO GERAL: Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de 
educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, 
culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais 
dos trabalhadores e os interesses e necessidades das populações do campo, indígenas, 
quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas com 
deficiência.  
OBJETIVO ESPECÍFICO: Ofertar vagas gratuitas, por intermédio da Bolsa-Formação, em 
cursos técnicos e de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, por 
instituições das redes públicas e privadas e pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem, 
prioritariamente para estudantes da rede pública, trabalhadores, beneficiários dos 
programas federais de transferência de renda e estudantes que tenham cursado o ensino 
médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de 
bolsista integral, por meio do custeio total do curso por estudante incluindo a assistência 
estudantil diretamente relacionada à oferta dos cursos no caso das redes públicas e 
Serviços Nacionais de Aprendizagem; e pagamento de mensalidades no caso das redes 
privadas.   
CRÉDITO AUTORIZADO: R$14.249.760,48  
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$9.315.278,97 

DESTAQUES RECEBIDOS 
1- PROGRAMA DE TRABALHO - 2031 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA. 
OBJETIVO: Ampliar a oferta da Educação Profissional nos cursos de níveis técnico e 
tecnológico, com melhoria da qualidade. 

CRÉDITO AUTORIZADO: R$14.570.139,84 

RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$9.315.278,97 

AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE — Verificou-se que o resultado desse programa foi eficaz no atingimento das 

metas pactuadas, sem utilizar de todos os recursos financeiros, num percentual de 
63,93%. 
a) Ação 8252 — Educação Profissional e Tecnológica a Distância — E-TEC Brasil 

OBJETIVO GERAL — Desenvolver cursos e metodologias para a educação profissional, 

em nível superior e de educação básica, para a ampliação da oferta nacional e difusão de 

padrões de qualidade, novas linguagens, metodologias e tecnologias de educação 

profissional na modalidade a distância, compreendendo desde a formação de recursos 
humanos para a produção de material até a contratação de serviços e realização de 
eventos. 
OBJETIVO ESPECÍFICO — Ofertar cursos e programas de Educação Profissional e 

Tecnológica, com elevação de escolaridade e formação cidadã, sendo a carga horária 
mínima de 160 horas. Articular mecanismos e conexões para a inserção das egressas no 

mundo do trabalho, estimulando o empreendedorismo, as formas associativas e solidárias 

e a empregabilidade. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$320.379,36 

RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$240.225,45 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO DA 

UNIDADE -— Verificou-se que os recursos foram descentralizados do FNDE — Fundação 

Nacional de Desenvolvimento da Educação impossibilitando saber qual foi a meta física 

prevista. A execução da ação transcorreu com média eficaz, apresentando um percentual 

de 74,98% dos recursos financeiros. Não foi possível executar todo o plano de trabalho 
devido a demora para a disponibilização do crédito ao IFSP. 
b) AÇÃO 20RW - APOIO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA — PRONATEC - Bolsa de Formação. 

OBJETIVO GERAL: Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, 

culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais 

dos trabalhadores e os interesses e necessidades das populações do campo, indígenas, 
quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas com 

deficiência. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Ofertar vagas gratuitas, por intermédio da Bolsa-Formação, em 

cursos técnicos e de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, por 

instituições das redes públicas e privadas e pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem, 

prioritariamente para estudantes da rede pública, trabalhadores, beneficiários dos 
programas federais de transferência de renda e estudantes que tenham cursado o ensino 

médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de 

bolsista integral, por meio do custeio total do curso por estudante incluindo a assistência 

estudantil diretamente relacionada à oferta dos cursos no caso das redes públicas e 
Serviços Nacionais de Aprendizagem; e pagamento de mensalidades no caso das redes 

privadas. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$14.249.760,48 

RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$9.315.278,97 
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AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO: Verificou-
se que os recursos foram descentralizados do FNDE – Fundação Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, impossibilitando saber qual foi a meta física prevista. A 
execução da ação transcorreu satisfatoriamente, apesar de ter apresentado um 
percentual de 65,37% dos recursos financeiros utilizados. O plano de trabalho foi 
executado sem utilizar todo o crédito disponibilizado. 
 
2-  PROGRAMA DE TRABALHO – 2030– Programa Nacional de Alimentação Escolar 
- PNAE. 
OBJETIVO: Desenvolver programas e projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão 
universitária e de atendimentos a comunidades como: implementação de ações 
educativas e culturais, manutenção da infraestrutura da extensão universitária para 
garantir o seu funcionamento e demais atividades inerentes às ações de ensino pesquisa 
e extensão; formação de grupos tutoriais, compostos por alunos dos cursos de 
graduação, pós-graduação, mestrandos ou doutorandos sob a orientação de docente que 
possua título de doutor; realização de cursos de capacitação e qualificação de recursos 
humanos; promoção de congressos, seminários e simpósios científicos e culturais, além 
de outras atividades necessárias ao desenvolvimento dos projetos em questão. 
AÇÃO 8744 – Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica 
OBJETIVO: Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 
aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos 
alunos. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Oferta complementa de alimentação escolar para alunos de 
escolas das redes públicas e entidades sem fins lucrativos de educação básica. Esta 
ação, conhecida como Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), é 
implementada por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de 
refeições que contribuam para cobrir as suas necessidades nutricionais durante o período 
letivo. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$691.040,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: - 0 - 
FATOS QUE PREJUDICARAM O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO E AS 
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA OS CASOS EM QUE NÃO FORAM 
ALCANÇADAS AS METAS: Verificou-se que os recursos foram descentralizados do 
FNDE – Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, impossibilitando saber 
qual foi à meta física prevista. Não houve execução do plano de trabalho porque o crédito 
foi devolvido por não haver cargo de nutricionista no quadro de pessoal do IFSP e esse 
fator é essencial para execução do PNAE. 
 
3-  PROGRAMA DE TRABALHO – 2032 – Educação Superior – Graduação, Pós-
Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão. 
OBJETIVO: Desenvolver programas e projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão 
universitária e de atendimentos a comunidades como: implementação de ações 
educativas e culturais, manutenção da infraestrutura da extensão universitária para 
garantir o seu funcionamento, e demais atividades inerentes às ações de ensino pesquisa 
e extensão; formação de grupos tutoriais, compostos por alunos dos cursos de 
graduação, pós-graduação, mestrandos ou doutorandos sob a orientação de docente que 
possua título de doutor; realização de cursos de capacitação e qualificação de recursos 
humanos; promoção de congressos, seminários e simpósios científicos e culturais, além 
de outras atividades necessárias ao desenvolvimento dos projetos em questão. 
AÇÃO 20GK – Fomento as Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa 
e Extensão.  

AVALIAÇÃO CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO E DO DESEMPENHO: Verificou- 
se que os recursos foram descentralizados do FNDE — Fundação Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, impossibilitando saber qual foi a meta física prevista. A 
execução da ação transcorreu satisfatoriamente, apesar de ter apresentado um 

percentual de 65,37% dos recursos financeiros utilizados. O plano de trabalho foi 

executado sem utilizar todo o crédito disponibilizado. 

2- PROGRAMA DE TRABALHO - 2030- Programa Nacional de Alimentação Escolar 
- PNAE. 
OBJETIVO: Desenvolver programas e projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão 

universitária e de atendimentos a comunidades como: implementação de ações 

educativas e culturais, manutenção da infraestrutura da extensão universitária para 

garantir o seu funcionamento e demais atividades inerentes às ações de ensino pesquisa 
e extensão; formação de grupos tutoriais, compostos por alunos dos cursos de 

graduação, pós-graduação, mestrandos ou doutorandos sob a orientação de docente que 

possua título de doutor; realização de cursos de capacitação e qualificação de recursos 
humanos; promoção de congressos, seminários e simpósios científicos e culturais, além 

de outras atividades necessárias ao desenvolvimento dos projetos em questão. 
AÇÃO 8744 — Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica 

OBJETIVO: Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos 

alunos. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Oferta complementa de alimentação escolar para alunos de 

escolas das redes públicas e entidades sem fins lucrativos de educação básica. Esta 
ação, conhecida como Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), é 

implementada por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de 

refeições que contribuam para cobrir as suas necessidades nutricionais durante o período 
letivo. 

CRÉDITO AUTORIZADO: R$691.040,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: - O - 
FATOS QUE PREJUDICARAM O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO E AS 
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA OS CASOS EM QUE NÃO FORAM 
ALCANÇADAS AS METAS: Verificou-se que os recursos foram descentralizados do 

FNDE — Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, impossibilitando saber 
qual foi à meta física prevista. Não houve execução do plano de trabalho porque o crédito 

foi devolvido por não haver cargo de nutricionista no quadro de pessoal do IFSP e esse 

fator é essencial para execução do PNAE. 

3- PROGRAMA DE TRABALHO - 2032 — Educação Superior — Graduação, Pós- 
Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão. 

OBJETIVO: Desenvolver programas e projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão 

universitária e de atendimentos a comunidades como: implementação de ações 

educativas e culturais, manutenção da infraestrutura da extensão universitária para 

garantir o seu funcionamento, e demais atividades inerentes às ações de ensino pesquisa 
e extensão; formação de grupos tutoriais, compostos por alunos dos cursos de 

graduação, pós-graduação, mestrandos ou doutorandos sob a orientação de docente que 

possua título de doutor; realização de cursos de capacitação e qualificação de recursos 
humanos; promoção de congressos, seminários e simpósios científicos e culturais, além 

de outras atividades necessárias ao desenvolvimento dos projetos em questão. 
AÇÃO 20GK — Fomento as Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa 

e Extensão. 
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OBJETIVO: Oportunizar ao discente a consolidação dos conhecimentos com a prática, 
mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a prestação de serviços sociais e 
integração entre a Instituição e a Comunidade. 
CRÉDITO AUTORIZADO: R$140.000,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$137.748,00 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE – Verificou-se que os recursos foram descentralizados da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, impossibilitando saber qual foi à 
meta física prevista. A execução da ação transcorreu satisfatoriamente, apresentando um 
percentual de 98,39% dos recursos financeiros. O valor devolvido foi decorrente de 
economia no processo de aquisição do equipamento - Microscópia Ótica para 
caracterização morfológica e funcional 
 
VIII – A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO UTILIZADOS PELA 
INSTITUIÇÃO. 
 O resultado de Avaliação dos Indicadores de Desempenho está sendo avaliado 
pela Comissão Central com o objetivo de efetuar estudos e o Relatório de Gestão, 
referente ao exercício 2014, instituída pela Portaria n.º 4.271, de 22 de agosto de 2014, 
constará no Relatório de Gestão do exercício de 2014 do IFSP.  
 
IX – AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS DA 
INSTITUIÇÃO 
 Os controles internos do IFSP estão sendo avaliados pelas ações da auditoria. 
Durante a realização dos trabalhos, verificou-se a necessidade de implantação e melhoria 
dos controles internos nas áreas que foram objeto de exame. Constatamos também que 
esses controles não são eficientes e não estão adequados e aderentes às normas 
internas e as legislações vigentes, devido às dificuldades operacionais e a falta de 
pessoal capacitado. 
 Falhas nos controles e procedimentos no Acompanhamento do Programa de 
Assistência Estudantil, Gestão de Pessoas – Contratação de Pessoal e Gestão Financeira 
– Adiantamentos de Diárias e Passagens que estarão evidenciadas nos trabalhos de 
auditoria. 
 
X – REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
No ano de 2014, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
realizou despesa no valor total de R$502.987.277,62 (Quinhentos e dois milhões, 
novecentos e oitenta e sete milhões, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e dois 
centavos), nas seguintes modalidades de licitação: 
TOMADA DE PREÇOS: Total de 4 processos concluídos do montante de 
R$1.467.348,00 Um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e 
oito reais), sendo ao que se refere 0.29% das despesas empenhadas no exercício de 
2014, como segue:  
- Campus São João da Boa Vista – TP N.º 10/2012 – Construção de Drenagem, 
Pavimentação e Cercamento – R$29.428,18.  
- Campus Barretos – TP n.º 02/2014 – Construção do Laboratório Multidisciplinar – 
Campus Barretos – R$612.870,82. 
- Reitoria – TP n.º 04/2014 – Estudos e Projetos – Construção do Campus Avançado Rio 
Claro – R$698.512,75. 
- Campus São Paulo – TP n.º 05/2014 – Projeto de Reforma dos Complexos Blocos B/G 
– R$126.536,25. 
 

OBJETIVO: Oportunizar ao discente a consolidação dos conhecimentos com a prática, 

mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a prestação de serviços sociais e 

integração entre a Instituição e a Comunidade. 
CREDITO AUTORIZADO: R$140.000,00 
RESULTADO FINANCEIRO ALCANÇADO: R$137.748,00 
AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E DO DESEMPENHO DA 
UNIDADE — Verificou-se que os recursos foram descentralizados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior — CAPES, impossibilitando saber qual foi à 

meta física prevista. A execução da ação transcorreu satisfatoriamente, apresentando um 

percentual de 98,39% dos recursos financeiros. O valor devolvido foi decorrente de 

economia no processo de aquisição do equipamento - Microscópia Ótica para 
caracterização morfológica e funcional 

VHI —- A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO UTILIZADOS PELA 

INSTITUIÇÃO. 
O resultado de Avaliação dos Indicadores de Desempenho está sendo avaliado 

pela Comissão Central com o objetivo de efetuar estudos e o Relatório de Gestão, 

referente ao exercício 2014, instituída pela Portaria n.º 4.271, de 22 de agosto de 2014, 
constará no Relatório de Gestão do exercício de 2014 do IFSP. 

IX -— AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS DA 
INSTITUIÇÃO 

Os controles internos do IFSP estão sendo avaliados pelas ações da auditoria. 
Durante a realização dos trabalhos, verificou-se a necessidade de implantação e melhoria 

dos controles internos nas áreas que foram objeto de exame. Constatamos também que 
esses controles não são eficientes e não estão adequados e aderentes às normas 

internas e as legislações vigentes, devido às dificuldades operacionais e a falta de 

pessoal capacitado. 
Falhas nos controles e procedimentos no Acompanhamento do Programa de 

Assistência Estudantil, Gestão de Pessoas — Contratação de Pessoal e Gestão Financeira 
— Adiantamentos de Diárias e Passagens que estarão evidenciadas nos trabalhos de 

auditoria. 

X- REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

No ano de 2014, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
realizou despesa no valor total de R$502.987.277,62 (Quinhentos e dois milhões, 

novecentos e oitenta e sete milhões, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e dois 

centavos), nas seguintes modalidades de licitação: 
TOMADA DE PREÇOS: Total de 4 processos concluídos do montante de 

R$1.467.348,00 Um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e 
oito reais), sendo ao que se refere 0.29% das despesas empenhadas no exercício de 

2014, como segue: 
- Campus São João da Boa Vista - TP N.º 10/2012 — Construção de Drenagem, 

Pavimentação e Cercamento — R$29.428,18. 
- Campus Barretos — TP n.º 02/2014 — Construção do Laboratório Multidisciplinar — 

Campus Barretos — R$612.870,82. 
- Reitoria — TP n.º 04/2014 — Estudos e Projetos — Construção do Campus Avançado Rio 
Claro — R$698.512,75. 
- Campus São Paulo — TP n.º 05/2014 — Projeto de Reforma dos Complexos Blocos B/G 

— R$126.536,25. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA: Total de 15 processos, sendo 08 de concessões onerosas 
de uso (Cantinas dos Campi Barretos, Guarulhos, Hortolândia, Registro, São José dos 
Campos, São Roque e Suzano e (Papelaria – Campus Registro), 05 de construções dos 
Campi Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Itapeva, Pirituba, e 05 de construções das 2ª 
Fases dos Campi Araraquara, Birigui, Hortolândia e Sertãozinho. O valor total da despesa 
empenhada nesta modalidade foi de R$44.862.391,81(Quarenta e quatro milhões, 
oitocentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos), 
sendo ao que se refere 8,92% das despesas empenhadas no exercício de 2014, como 
segue:  
Campus São Carlos – CP n.º 12/2010 – Construção do prédio da 1.ª Fase do Campus 
São Carlos – R$1.684.961,22. 
Campus Matão – CP n.º 12/2010 – Construção do prédio do Campus Matão – 
R$1.144.622,66. 
Campus Birigui – CP n.º 11/2013 – Construção do prédio da 2.ª Fase do Campus Birigui 
– R$616.281,36. 
Campus São Carlos – CP n.º 12/2013 – Construção do prédio da 2.ª Fase do Campus 
Sertãozinho – R$3.643.510,73. 
Campus Araraquara – CP n.º 13/2013 – Construção do prédio da 2.ª Fase do Campus 
Araraquara – R$2.749.901,01. 
Campus Bragança Paulista – CP n.º 14/2013 – Construção do prédio da 1.ª Fase do 
Campus Bragança Paulista – R$7.482.166,19. 
Campus Pirituba – CP n.º 23/2013 – Construção do prédio da 1.ª Fase do Campus 
Pirituba – R$3.618.212,91. 
Campus Cubatão – CP n.º 25/2013 – Reforma e ampliação do Campus Cubatão – 
R$3.426.015,73. 
Campus Presidente Epitácio – CP n.º 27/2013 – Obras de ampliação do Campus 
Presidente Epitácio – R$4.491.206,49. 
Campus Presidente Prudente – CP n.º 30/2013 – Construção do prédio da 1.ª Fase do 
Campus Presidente Prudente – R$2.484.659,46. 
Campus Itaquaquecetuba – CP n.º 07/2014 – Construção do Campus Itaquaquecetuba 
– R$2.980.326,09. 
Campus São João da Boa Vista – CP n.º 09/2014 – Obra de ampliação do Campus São 
João da Boa Vista – R$5.173.403,44. 
Campus Avaré – CP n.º 15/2014 – Obras de ampliação do Campus Avaré – 
R$2.067.124,52. 
Campus São Paulo – CP n.º 18/2014 – Reforma da cobertura do Campus São Paulo – 
R$1.400.000,00. 
Campus Barretos – CP n.º 23/2014 – Obra de ampliação do Campus Barretos – valor 
R$1.900.000,00. 
 
PREGÃO - Total de 235 processos concluídos do montante de R$78.143.364,28 que se 
refere a 15,54% das despesas empenhadas no exercício de 2014, como segue:  

 
PREGÃO 

ELEMENTO 
DE DESPESA 

 
CAMPI 

 
ASSUNTO 

 
001/2014 

 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
 
 

ARARAQUARA 

- Contratação de Serviços de 
Vigilância. 

 
002/2014 

- Contratação de Serviços de 
Limpeza e higienização. 

 
003/2014 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: Total de 15 processos, sendo 08 de concessões onerosas 

de uso (Cantinas dos Campi Barretos, Guarulhos, Hortolândia, Registro, São José dos 

Campos, São Roque e Suzano e (Papelaria — Campus Registro), 05 de construções dos 
Campi Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Itapeva, Pirituba, e 05 de construções das 2º 

Fases dos Campi Araraquara, Birigui, Hortolândia e Sertãozinho. O valor total da despesa 
empenhada nesta modalidade foi de R$44.862.391,81(Quarenta e quatro milhões, 

oitocentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos), 

sendo ao que se refere 8,92% das despesas empenhadas no exercício de 2014, como 

segue: 
Campus São Carlos — CP n.º 12/2010 — Construção do prédio da 1.2 Fase do Campus 

São Carlos — R$1.684.961,22. 
Campus Matão — CP n.º 12/2010 — Construção do prédio do Campus Matão — 

R$1.144.622,66. 
Campus Birigui — CP n.º 11/2013 — Construção do prédio da 2.º Fase do Campus Birigui 

— R$616.281,36. 
Campus São Carlos — CP n.º 12/2013 — Construção do prédio da 2.2 Fase do Campus 

Sertãozinho — R$3.643.510,73. 
Campus Araraquara — CP n.º 13/2013 — Construção do prédio da 2.2 Fase do Campus 
Araraquara — R$2.749.901,01. 
Campus Bragança Paulista — CP n.º 14/2013 — Construção do prédio da 1.º Fase do 

Campus Bragança Paulista — R$7.482.166,19. 
Campus Pirituba — CP n.º 23/2013 — Construção do prédio da 1.º Fase do Campus 

Pirituba — R$3.618.212,91. 
Campus Cubatão — CP n.º 25/2013 — Reforma e ampliação do Campus Cubatão — 

R$3.426.015,73. 
Campus Presidente Epitácio —- CP n.º 27/2013 — Obras de ampliação do Campus 

Presidente Epitácio — R$4.491.206,49. 

Campus Presidente Prudente — CP n.º 30/2013 — Construção do prédio da 1.2 Fase do 
Campus Presidente Prudente — R$2.484.659,46. 

Campus Itaquaquecetuba — CP n.º 07/2014 — Construção do Campus Itaquaquecetuba 

— R$2.980.326,09. 
Campus São João da Boa Vista — CP n.º 09/2014 — Obra de ampliação do Campus São 

João da Boa Vista — R$5.173.403,44. 

Campus Avaré — CP n.º 15/2014 — Obras de ampliação do Campus Avaré — 

R$2.067.124,52. 
Campus São Paulo — CP n.º 18/2014 — Reforma da cobertura do Campus São Paulo — 

R$1.400.000,00. 
Campus Barretos — CP n.º 23/2014 — Obra de ampliação do Campus Barretos — valor 
R$1.900.000,00. 

PREGÃO - Total de 235 processos concluídos do montante de R$78.143.364,28 que se 

refere a 15,54% das despesas empenhadas no exercício de 2014, como segue: 
  

  

    

    

ELEMENTO 
PREGÃO | DE DESPESA CAMPI ASSUNTO 

- Contratação de Serviços de 
001/2014 | SERVIÇOS DE Vigilância. 

TERCEIROS - Contratação de Serviços de 
002/2014 ARARAQUARA Limpeza e higienização. 

MATERIAL - Aquisição de Acervo 

003/2014 | PERMANENTE Bibliográfico.             
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009/2014  
 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVARÉ 
 
 
 

- Material de copa e cozinha. 
 

010/2014 
- Aquisição de diversos materiais 
de consumo. 

 
011/2014 

- Aquisição de componentes 
eletrônicos e elétricos. 

 
021/2014 

- Aquisição de materiais para o 
Projeto Extensão em 2014. 

 
022/2014 

- Aquisição de materiais para 
Mecatrônica. 

238/2013  
 
 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
 
 
 

- Serviço de Manutenção Predial. 
 

001/2014 
- Serviços de Comunicação Visual. 

 
002/2014 

- Serviços de Vigilância armada e 
desarmada. 

 
017/2014 

- Serviço de confecção e 
instalação de placas de 
sinalização visual. 

018/2014 - Serviço de instalação de ar-
condicionado. 

 
004/2014 

 
MATERIAL 

PERMANENTE 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 

005/2014 - Aquisição de divisórias. 
007/2014 - Aquisição  
008/2014 - Aquisição 
001/2014  

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 
 
 
 

BARRETOS 
 
 
 
 
 
 
 

- Recarga de extintores. 
005/2014 - 
006/2014 - Aquisição de Papel A4. 
002/2014  

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Serviços de Reforma. 
 

004/2014 
- Serviço de Jardinagem e 
Paisagismo. 

 
003/2014 

 
 
 

MATERIAL 
PERMANENTE 

 
 
 

- Aquisição de acervo bibliográfico. 

008/2014 - Aquisição de cortinas de varão. 
011/2014 - Aquisição de lixeiras 
012/2014 - Aquisição de tapetes. 

 
013/2014 

- Aquisição de acervo bibliográfico. 

 
016/2014 

- Aquisição de Kit de Anatomia e 
Biologia Molecular. 

 
003/2014 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 
 

BIRIGUI 

- Aquisição de material de 
informática. 

 
001/2014 

 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Serviço de Vigilância armada e 
desarmada. 

005/2014 - Serviço de Jardinagem. 
 

006/2014 
- Serviço de limpeza e 
conservação. 

007/2014 - Serviço de Internet. 
009/2014  

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de Container. 
 

010/2014 
- Aquisição de Sistema de 
Ensinamento Didático 

  

009/2014   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Material de copa e cozinha.   

- Aquisição de diversos materiais 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

010/2014 de consumo. 

MATERIAL DE - Aquisição de componentes 
011/2014 CONSUMO eletrônicos e elétricos. 

- Aquisição de materiais para o 

021/2014 Projeto Extensão em 2014. 

- Aquisição de materiais para 
022/2014 Mecatrônica. 
238/2013 - Serviço de Manutenção Predial. 

- Serviços de Comunicação Visual. 
001/2014 . 

AVARE - Serviços de Vigilância armada e 
002/2014 | SERVIÇOS DE desarmada. 

TERCEIROS - Serviço de confecção e 
017/2014 instalação de placas de 

sinalização visual. 
018/2014 - Serviço de instalação de ar- 

condicionado. 

- Aquisição de Acervo 
004/2014 MATERIAL Bibliográfico. 
005/2014 | PERMANENTE - Aquisição de divisórias. 
007/2014 - Aquisição 
008/2014 - Aquisição 
001/2014 - Recarga de extintores. 
005/2014 | MATERIAL DE - 

006/2014 CONSUMO - Aquisição de Papel A4. 
002/2014 - Serviços de Reforma. 

SERVIÇOS DE - Serviço de Jardinagem e 
004/2014 | TERCEIROS Paisagismo. 

- Aquisição de acervo bibliográfico. 
003/2014 BARRETOS 

008/2014 - Aquisição de cortinas de varão. 
011/2014 MATERIAL - Aquisição de lixeiras 
012/2014 | PERMANENTE - Aquisição de tapetes. 

- Aquisição de acervo bibliográfico. 

013/2014 
- Aquisição de Kit de Anatomia e 

016/2014 Biologia Molecular. 

MATERIAL DE - Aquisição de material de 
003/2014 CONSUMO informática. 

- Serviço de Vigilância armada e 
001/2014 desarmada. 

005/2014 | SERVIÇOS DE - Serviço de Jardinagem. 
TERCEIROS BIRIGUI - Serviço de limpeza e 

006/2014 conservação. 
007/2014 - Serviço de Internet. 
009/2014 - Aquisição de Container. 

MATERIAL - Aquisição de Sistema de 
010/2014 | PERMANENTE Ensinamento Didático   
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Multidisciplinar. 
 

012/2014 
- Aquisição de equipamentos para 
o Laboratório de Física. 

 
010/2014 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOITUVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aquisição de materiais de 
informática e tarugo. 

002/2014  
 
 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
 
 
 
 

- Serviço de instalação de toldo. 
 

004/2014 
- Serviço de Vigilância armada e 
desarmada. 

 
007/2014 

- Serviço de manutenção predial – 
auxiliar de manutenção. 

 
011/2014 

- Contratação de serviços de 
limpeza, asseio, conservação 
predial e jardinagem. 

 
013/2014 

- Contratação de empresa 
especializada em locação de 
máquina fotocopiadora. 

 
003/2014 

 
 
 
 
 

MATERIAL 
PERMANENTE 

 
 
 
 
 
 

- Aquisição de equipamentos de 
informática. 

005/2014 - Aquisição de cortinadas de varão 
 

006/2014 
- Aquisição de cancela automática. 

 
008/2014 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 

 
009/2014 

- Aquisição de equipamentos de 
informática – microcomputador. 

 
012/2014 

Fornecimento e instalação de 
cobertura de policarbonato.  

 
015/2014 

- Fornecimento e instalação de 
divisórias. 

 
011/2014 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 
 

BRAGANÇA 
PAULISTA 

- Aquisição de lâmpadas para 
retroprojetores. 

 
012/2014 

 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Contratação de serviços de 
transmissão de dados e conexão 
de internet. 

 
003/2014 

 
 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 

 
010/2014 

- Aquisição de equipamentos para 
os Laboratórios de Mecânica e 
Eletrônica. 

 
013/2014 

- Aquisição de equipamentos de 
tecnologia assistiva. 

 
002/2014 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 

CAMPOS DO 
JORDÃO 

- Aquisição de materiais de 
expediente e informática. 

 
004/2014 

 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Serviços de vigilância armada e 
desarmada. 

 
005/2014 

- Contratação de prestadores de 
serviços para serviços gerais. 

 
006/2014 

- Contratação de serviços para 
melhorias das instalações da 

  

  Multidisciplinar.   
- Aquisição de equipamentos para 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

012/2014 o Laboratório de Física. 
MATERIAL DE - Aquisição de materiais de 

010/2014 CONSUMO informática e tarugo. 

002/2014 - Serviço de instalação de toldo. 
- Serviço de Vigilância armada e 

004/2014 desarmada. 

- Serviço de manutenção predial — 
007/2014 | SERVIÇOS DE auxiliar de manutenção. 

TERCEIROS - Contratação de serviços de 
011/2014 limpeza, asseio, conservação 

predial e jardinagem. 

- Contratação de empresa 
013/2014 BOITUVA especializada em locação de 

máquina fotocopiadora. 

- Aquisição de equipamentos de 

003/2014 informática. 
005/2014 - Aquisição de cortinadas de varão 

- Aquisição de cancela automática. 
006/2014 

MATERIAL - Aquisição de Acervo 
008/2014 | PERMANENTE Bibliográfico. 

- Aquisição de equipamentos de 

009/2014 informática — microcomputador. 

Fornecimento e instalação de 

012/2014 cobertura de policarbonato. 

- Fornecimento e instalação de 

015/2014 divisórias. 
MATERIAL DE - Aquisição de lâmpadas para 

011/2014 CONSUMO retroprojetores. 

- Contratação de serviços de 
012/2014 | SERVIÇOS DE transmissão de dados e conexão 

TERCEIROS de internet. 
BRAGANÇA - Aquisição de Acervo 

003/2014 PAULISTA Bibliográfico. 

MATERIAL - Aquisição de equipamentos para 
010/2014 | PERMANENTE os Laboratórios de Mecânica e 

Eletrônica. 
- Aquisição de equipamentos de 

013/2014 tecnologia assistiva. 

MATERIAL DE - Aquisição de materiais de 

002/2014 CONSUMO expediente e informática. 

- Serviços de vigilância armada e 
004/2014 desarmada. 

SERVIÇOS DE CAMPOS DO - Contratação de prestadores de 
005/2014 | TERCEIROS JORDAO serviços para serviços gerais. 

- Contratação de serviços para 
006/2014 melhorias das instalações da   
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cobertura e sala multiuso. 
 

001/2014 
MATERIAL 

PERMANENTE 
 

CAMPINAS 
- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 

001/2014  
 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
 
 
 
 
 
 

CAPIVARI 
 
 
 
 
 
 
 

- Serviços de Telefonia e Internet. 
 

004/2014 
- Serviço de Apoio Administrativo – 
Manutenção predial. 

 
006/2014 

- Serviço de Dedetização – 
Controle de Insetos e Animais 
Silantópicos. 

 
009/2014 

- Contratação para o fornecimento 
e instalação, conserto e reparos 
do forro de fibra mineral.  
 

 
003/2014 

 
 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 

 
005/2014 

- Aquisição de container 
(Depósito/Almoxarifado/e 
lavanderia). 

 
001/2014 

 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 

 
 
 
 

CARAGUATATUBA 
 

- Contratação de Serviço de 
Vigilância armada e desarmada. 

 
002/2014 

- Contratação de Serviço de 
Limpeza e Conservação Predial. 
  

 
003/2014 

 
 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 

 
004/2014 

- Aquisição de Aparelhos 
Microscópios. 

 
005/2014 

- Aquisição de equipamentos de 
informática. 

 
003/2014 

 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
 
 
 
 
 

CATANDUVA 
 

- Contratação de serviços de apoio 
administrativo – Ajudante Geral e 
Eletricista. 

 
004/2014 

- Contratação de serviço de 
instalação elétrica e de ar 
condicionado. 

 
006/2014 

 
 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de acervo bibliográfico. 

 
007/2014 

- Aquisição de microscópio e 
aparelho telefônico. 

 
008/2014 

- Aquisição e instalação de 
persianas. 

 
003/2014 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 
 

CUBATÃO 

- Aquisição de galão de água 
mineral. 

 
001/2014 

 
 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Contratação de Serviço de 
Manutenção de ar condicionado. 

 
002/2014 

- Contratação de Serviços de 
Dedetização e Desratização.  

005/2014 - Serviço de Telefonia local. 
 

007/2014 
- Contratação de serviço de 
descupinização e desratização. 

  

cobertura e sala multiuso.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

MATERIAL - Aquisição de Acervo 

001/2014 | PERMANENTE CAMPINAS Bibliográfico. 
001/2014 - Serviços de Telefonia e Internet. 

- Serviço de Apoio Administrativo — 

004/2014 Manutenção predial. 
SERVIÇOS DE - Serviço de Dedetização — 

006/2014 | TERCEIROS Controle de Insetos e Animais 
Silantópicos. 

- Contratação para o fornecimento 
009/2014 CAPIVARI e instalação, conserto e reparos 

do forro de fibra mineral. 

- Aquisição de Acervo 
003/2014 Bibliográfico. 

MATERIAL - Aquisição de container 
005/2014 | PERMANENTE (Depósito/Almoxarifado/e 

lavanderia). 

- Contratação de Serviço de 
001/2014 | SERVIÇOS DE Vigilância armada e desarmada. 

TERCEIROS - Contratação de Serviço de 
002/2014 Limpeza e Conservação Predial. 

CARAGUATATUBA 

- Aquisição de Acervo 
003/2014 Bibliográfico. 

MATERIAL - Aquisição de Aparelhos 
004/2014 | PERMANENTE Microscópios. 

- Aquisição de equipamentos de 

005/2014 informática. 
- Contratação de serviços de apoio 

003/2014 administrativo — Ajudante Geral e 

SERVIÇOS DE Eletricista. 
TERCEIROS - Contratação de serviço de 

004/2014 instalação elétrica e de ar 
condicionado. 

CATANDUVA - Aquisição de acervo bibliográfico. 
006/2014 

MATERIAL - Aquisição de microscópio e 
007/2014 | PERMANENTE aparelho telefônico. 

- Aquisição e instalação de 
008/2014 persianas. 

MATERIAL DE - Aquisição de galão de água 

003/2014 CONSUMO mineral. 
- Contratação de Serviço de 

001/2014 Manutenção de ar condicionado. 

SERVIÇOS DE . - Contratação de Serviços de 
002/2014 | TERCEIROS CUBATAO Dedetização e Desratização. 
005/2014 - Serviço de Telefonia local. 

- Contratação de serviço de 
007/2014 descupinização e desratização.   
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006/2014 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de acervo bibliográfico. 

 
004/2014 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
 

 
 
 
 
 
 
 

GUARULHOS 
 
 

- Aquisição de materiais de 
expediente. 

 
007/2014 

- Aquisição de materiais de 
informática. 

 
002/2014 

 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 

- Contratação de Serviço de 
Vigilância armada e desarmada. 

 
010/2014 

- Locação de máquina 
reprográfica. 

 
003/2014 

 
 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 

 
005/2014 

- Aquisição de Aparelhos 
Eletrônico. 

 
008/2014 

- Aquisição de equipamentos de 
Processamento de Dados. 

 
002/2014 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORTOLÂNDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aquisição de materiais de 
expediente. 

 
003/2014 

- Aquisição de materiais de 
informática. 

 
008/2014 

 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 

- Serviço de Instalação de 
Infraestrutura da Rede de Dados. 

 
009/2014 

- Fornecimento e Instalação de 
Película ( Insulfilm). 

 
004/2014 

 
 
 
 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de máquinas, 
utensílios e equipamentos de 
laboratórios. 

 
005/2014 

- Aquisição de equipamentos de 
processamento de dados. 

001 e 
006/2014 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 

 
007//2014 

- Aquisição de Sistema de 
Segurança e Vídeo 
Monitoramento. 

 
002/2014 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
 

 
 
 
 
 
 
 

ITAPETININGA 
 
 
 
 
 

- Aquisição de materiais de áudio, 
vídeo e foto, elétrico e telefônico. 

 
004/2014 

- Aquisição de materiais de 
informática. 

 
251/2013 

 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Contratação de serviço de 
vigilância armada e desarmada. 

 
007/2014 

- Contratação de serviços de 
instalação de ar condicionado. 

 
001/2014 

 
 
 

MATERIAL 
PERMANENTE 

 

- Aquisição de máquinas e 
utensílios. 

 
003/2014 

- Aquisição de equipamentos 
industriário e máquinas. 

 
005/2014 

- Aquisição de equipamentos de 
contrução civil para o Curso de 
Engenharia Civil. 

  

MATERIAL - Aquisição de acervo bibliográfico. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

006/2014 | PERMANENTE 
- Aquisição de materiais de 

004/2014 | MATERIAL DE expediente. 
CONSUMO - Aquisição de materiais de 

007/2014 informática. 
- Contratação de Serviço de 

002/2014 | SERVIÇOS DE Vigilância armada e desarmada. 
TERCEIROS - Locação de máquina 

010/2014 GUARULHOS reprográfica. 
- Aquisição de Acervo 

003/2014 Bibliográfico. 
MATERIAL - Aquisição de Aparelhos 

005/2014 | PERMANENTE Eletrônico. 
- Aquisição de equipamentos de 

008/2014 Processamento de Dados. 

- Aquisição de materiais de 
002/2014 | MATERIAL DE expediente. 

CONSUMO - Aquisição de materiais de 
003/2014 informática. 

- Serviço de Instalação de 
008/2014 | SERVIÇOS DE Infraestrutura da Rede de Dados. 

TERCEIROS - Fomecimento e Instalação de 
009/2014 Película ( Insulfilm). 

. - Aquisição de máquinas, 

004/2014 HORTOLÂNDIA | utensílios e equipamentos de 
laboratórios. 
- Aquisição de equipamentos de 

005/2014 MATERIAL processamento de dados. 

001 e PERMANENTE - Aquisição de Acervo 
006/2014 Bibliográfico. 

- Aquisição de Sistema de 
007//2014 Segurança e Vídeo 

Monitoramento. 

- Aquisição de materiais de áudio, 
002/2014 | MATERIAL DE vídeo e foto, elétrico e telefônico. 

CONSUMO - Aquisição de materiais de 
004/2014 informática. 

- Contratação de serviço de 
251/2013 | SERVIÇOS DE vigilância armada e desarmada. 

TERCEIROS - Contratação de serviços de 
007/2014 ITAPETININGA | | instalação de ar condicionado. 

- Aquisição de máquinas e 

001/2014 utensílios. 
- Aquisição de equipamentos 

003/2014 MATERIAL industriário e máquinas. 
PERMANENTE - Aquisição de equipamentos de 

005/2014 contrução civil para o Curso de       Engenharia Civil.   
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006/2014 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 

 
243/2013 

 
 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
 

 
 
 
 

JACAREÍ 
 
 
 
 
 
 

- Contratação de Serviços de 
Vigilância armada e desarmada. 

 
006/2014 

- Contratação de Serviços de 
Limpeza e Manutenção Predial. 

 
028/2014 

- Contratação de Serviços de 
Internet. 

 
 

032/2014 

- Contratação de Serviços de 
Telefonia Fixa Local e Longa a 
Distância. 

 
038/2014 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 

 
073/2014 

MATERIAL 
PERMANENTE 

 
JUNDIAÍ 

 
- Aquisição de tapetes. 

 
005/2014 

 
 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 
 

MATÃO 
 
 
 
 

- Aquisição de galões de água 
mineral. 

 
011/2014 

- Aquisição de películas 
protetoras. 

 
017/2014 

- Aquisição de tonners e 
cartuchos. 

 
229/2013 

 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Contratação de Serviço de Apoio 
Administrativo – Ajudante Geral. 

 
001/2014 

- Contratação de Serviços de 
Limpeza e Jardinagem. 

 
001/2014 

 
 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
EPITÁCIO 

 
 
 
 
 
 
 

- Aquisição de extintores de 
incêndio. 

 
002/2014 

- Aquisição de placas de 
sinalização. 

 
008/2014 

- Aquisição de materiais 
eletrônicos e mecânico. 

003 e  
011/2014 

- Aquisição de materiais de 
informática. 

 
006/2014 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Contratação de Serviços de 
Jardinagem. 

004/2014  
 

MATERIAL 
PERMANENTE 

 

- Aquisição de lixeiras ecológicas. 
 

007/2014 
- Aquisição de Equipamentos 
Eletrônico. 

009/2014 - Aquisição de containers. 
016/2014 - Aquisição de acervo bibliográfico. 

 
008/2014 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

 
 
 
 

PIRACICABA 
 
 
 
 
 

- Aquisição de material de 
expediente para o cursinho 
popular. 

 
250/2013 

 
 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Contratação de Serviços de 
Vigilância armada e desarmada. 

 
001/2014 

- Serviço de Telefonia a Longa 
Distância. 

002/2014 - Serviço de internet. 
004/2014 - Serviço de Telefonia local. 

 - Serviços de Sistema de Ensino 

  

- Aquisição de Acervo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

006/2014 Bibliográfico. 
- Contratação de Serviços de 

243/2013 Vigilância armada e desarmada. 

- Contratação de Serviços de 
006/2014 | SERVIÇOS DE . Limpeza e Manutenção Predial. 

TERCEIROS JACAREI - Contratação de Serviços de 
028/2014 Internet. 

- Contratação de Serviços de 
Telefonia Fixa Local e Longa a 

032/2014 Distância. 
MATERIAL - Aquisição de Acervo 

038/2014 | PERMANENTE Bibliográfico. 
MATERIAL 

073/2014 | PERMANENTE JUNDIAÍ - Aquisição de tapetes. 
- Aquisição de galões de água 

005/2014 mineral. 

- Aquisição de películas 

011/2014 | MATERIAL DE protetoras. 

CONSUMO . - Aquisição de toners e 
017/2014 MATÃO cartuchos. 

- Contratação de Serviço de Apoio 
229/2013 | SERVIÇOS DE Administrativo — Ajudante Geral. 

TERCEIROS - Contratação de Serviços de 
001/2014 Limpeza e Jardinagem. 

- Aquisição de extintores de 
001/2014 incêndio. 

- Aquisição de placas de 

002/2014 | MATERIAL DE sinalização. 
CONSUMO - Aquisição de | materiais 

008/2014 eletrônicos e mecânico. 
003 e PRESIDENTE - Aquisição de materiais de 

011/2014 EPITÁCIO informática. 
SERVIÇOS DE - Contratação de Serviços de 

006/2014 TERCEIROS Jardinagem. 

004/2014 - Aquisição de lixeiras ecológicas. 

- Aquisição de Equipamentos 

007/2014 MATERIAL Eletrônico. 
009/2014 | PERMANENTE - Aquisição de containers. 
016/2014 - Aquisição de acervo bibliográfico. 

- Aquisição de material de 
008/2014 | MATERIAL DE expediente para o cursinho 

CONSUMO popular. 
- Contratação de Serviços de 

250/2013 PIRACICABA Vigilância armada e desarmada. 

- Serviço de Telefonia a Longa 

001/2014 | SERVIÇOS DE Distância. 
002/2014 | TERCEIROS - Serviço de internet. 
004/2014 - Serviço de Telefonia local.             - Serviços de Sistema de Ensino   
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009/2014  
 

PIRACICABA 
 
 

Apostilado Pré-Vestibular. 
 

005/2014 
 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 

 
006/2014 

- Aquisição de máquinas, 
utensílios e equipamentos. 

 
005/2014 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO 
 
 
 

 

 
- Aquisição de estabilizadores. 

 
001/2014 

 
 
 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
 
 
 

- Serviços de Internet. 

 
002/2014 

- Serviços de instalação de fibra 
ótica. 

 
004/2014 

- Contratação de serviços de 
reforma do laboratório. 

 
008/2014 

- Locação de Máquinas de 
Reprografia para o PRONATEC. 

 
010/2014 

- Contratação de Serviços de 
Dedetização – Controles de 
Vetores e Pragas Urbanas. 

 
003/2014 

 
 

MATERIAL 
PERMANENTE 

 
 

- Aquisição de equipamentos para 
o Laboratório do Curso 
Mecatrônica. 

 
007/2014 

- Aquisição de equipamentos para 
o Laboratório de Edificações. 

 
009/2014 

- Aquisição de mobiliário de 
edificações e informática.l 

 
003/2014 

 
 
 
 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REITORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aquisição de etiquetas de 
identificação. 

 
040/2014 

- Aquisição de uniformes escolar: 
camisetas e agasalhos – Pró-
Reitoria de Ensino 

 
046/2014 

- Aquisição de canecas ecológicas 
para os servidores e alunos do 
IFSP – Pró-Reitoria de Extensão. 

 
047/2014 

- Aquisição de galões de água 
mineral. 

 
066/2014 

- Aquisição de Uniformes para o 
coral do IFSP. 

 
249/2013 

 
 
 
 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
 
 
 
 
 

- Contratação de Apoio 
Administrativo – Motorista. 

 
001/2014 

- Contratação de Serviços de 
Recepcionista, copeira e contínuo. 

 
005/2014 

- Contratação de Serviços de 
Funilaria para o veículo oficial 
Honda Civic. 

 
027/2014 

- Contratação de Serviços Gráficos 
pela PRX e CCS. 

 
031/2014 

- Contratação de serviços de 
impressão de certificados. 

 
035/2014 

- Contratação de Serviços de 
Telefonia Móvel Pessoal e 

  

009/2014   

  

Apostilado Pré-Vestibular.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Aquisição de Acervo 
005/2014 MATERIAL PIRACICABA Bibliográfico. 

PERMANENTE - Aquisição de máquinas, 
006/2014 utensílios e equipamentos. 

MATERIAL DE 
005/2014 CONSUMO - Aquisição de estabilizadores. 

- Serviços de Internet. 
001/2014 

- Serviços de instalação de fibra 
002/2014 ótica. 

SERVIÇOS DE - Contratação de serviços de 
004/2014 | TERCEIROS reforma do laboratório. 

- Locação de Máquinas de 
008/2014 REGISTRO Reprografia para o PRONATEC. 

- Contratação de Serviços de 
010/2014 Dedetização — Controles de 

Vetores e Pragas Urbanas. 

- Aquisição de equipamentos para 
003/2014 o Laboratório do Curso 

MATERIAL Mecatrônica. 

PERMANENTE - Aquisição de equipamentos para 

007/2014 o Laboratório de Edificações. 

- Aquisição de mobiliário de 
009/2014 edificações e informática. 

- Aquisição de etiquetas de 

003/2014 identificação. 

- Aquisição de uniformes escolar: 

040/2014 camisetas e agasalhos — Pró- 

MATERIAL DE Reitoria de Ensino — 
CONSUMO - Aquisição de canecas ecológicas 

046/2014 para os servidores e alunos do 

IFSP — Pró-Reitoria de Extensão. 

- Aquisição de galões de água 
047/2014 REITORIA mineral. o 

- Aquisição de Uniformes para o 

066/2014 coral do IFSP. 
- Contratação de Apoio 

249/2013 Administrativo — Motorista. 

- Contratação de Serviços de 
001/2014 Recepcionista, copeira e contínuo. 

- Contratação de Serviços de 
005/2014 | SERVIÇOS DE Funilaria para o veículo oficial 

TERCEIROS Honda Civic. 
- Contratação de Serviços Gráficos 

027/2014 pela PRX e CCS. 
- Contratação de serviços de 

031/2014 impressão de certificados. 

- Contratação de Serviços de 
035/2014 Telefonia Móvel Pessoal e         
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SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REITORIA 

Conexão de Dados. 
 
 

036/2014 

- Contratação de Serviços de 
Eventos para atender ao 5.º 
Congresso de Iniciação Científica 
do IFSP. 

 
045/2014 

- Contratação de Serviços de 
Eventos para atender ao 
Congresso de Extensão do IFSP. 

 
050/2014 

- Contratação de Serviços Gráficos 
para a confecção da Revista 
Sinergia. 

 
052/2014 

- Contratação de serviços de 
higienização de mobiliário. 

 
053/2014 

- Contratação de serviços de 
higienização de Bebedouros. 
 

065/2014 - Contratação de Seguro Coletivo 
contra acidentes pessoais para os 
alunos e estagiários. 

 
074/2014 

- Contratação de seguro para 
autos – veículos oficiais. 

 
002/2014 

 
 
 
 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de equipamentos 
eletrônicos e informática – 
Pesquisa e Inovação. 

 
041/2014 

- Aquisição de equipamentos para 
o Datacenter, solução de virtual e 
treinamento. 

 
037 e 

44/2014 

- Aquisição de instrumento musical 
para o Projeto de Coral do IFSP. 

 
001/2014 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

 
 
 
 

SALTO 

- Aquisição de materiais de 
informática e eletrônicos. 

 
002/2014 

- Aquisição de materiais de 
utensílios de oficinas. 

 
004/2014 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
- Serviços de Internet. 

 
003/2014 

 
MATERIAL 

PERMANENTE 

- Aquisição de equipamentos de 
eletrônica, informática, telefone 
sem fio. 

 
008/2014 

 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 

SÃO CARLOS 
 
 
 
 
 
 

- Aquisição de materiais para o 
Curso de Aviação – manutenção 
de aeronave. 

 
016/2014 

- Aquisição de materiais hidraúlico, 
pneumático e ferramúentas. 

 
003/2014 

 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
 

- Contratação de serviços de 
transportes das máquinas 
pesadas. 

 
006/2014 

- Serviço de cabeamento de rede 
lógica. 

 - Contratação de Serviços de 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conexão de Dados.   
- Contratação de Serviços de 
Eventos para atender ao 5.º 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

036/2014 Congresso de Iniciação Científica 
do IFSP. 
- Contratação de Serviços de 

045/2014 Eventos para atender ao 
Congresso de Extensão do IFSP. 

- Contratação de Serviços Gráficos 
050/2014 para a confecção da Revista 

Sinergia. 

- Contratação de serviços de 
052/2014 | SERVIÇOS DE higienização de mobiliário. 

TERCEIROS - Contratação de serviços de 
053/2014 higienização de Bebedouros. 

REITORIA 

065/2014 - Contratação de Seguro Coletivo 
contra acidentes pessoais para os 
alunos e estagiários. 

- Contratação de seguro para 

074/2014 autos — veículos oficiais. 

- Aquisição de equipamentos 

002/2014 eletrônicos e informática — 
Pesquisa e Inovação. 
- Aquisição de equipamentos para 

041/2014 MATERIAL o Datacenter, solução de virtual e 
PERMANENTE treinamento. 

- Aquisição de instrumento musical 

037 e para o Projeto de Coral do IFSP. 
44/2014 

- Aquisição de materiais de 
001/2014 | MATERIAL DE informática e eletrônicos. 

CONSUMO - Aquisição de materiais de 
002/2014 utensílios de oficinas. 

SERVIÇOS DE SALTO 
004/2014 | TERCEIROS - Serviços de Internet. 

- Aquisição de equipamentos de 
003/2014 MATERIAL eletrônica, informática, telefone 

PERMANENTE sem fio. 
- Aquisição de materiais para o 

008/2014 Curso de Aviação — manutenção 
MATERIAL DE de aeronave. 

CONSUMO . - Aquisição de materiais hidraúlico, 
016/2014 SÃO CARLOS pneumático e ferramúentas. 

- Contratação de serviços de 
003/2014 transportes das máquinas 

SERVIÇOS DE pesadas. 
TERCEIROS - Serviço de cabeamento de rede 

006/2014 lógica.             - Contratação de Serviços de   
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011/2014  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SÃO CARLOS 
 
 
 
 
 

Vigilância desarmada. 
 

015/2014 
- Contratação de transporte 
Rodoviário – Aviões. 

 
002/2014 

 
 
 
 
 

MATERIAL 
PERMANENTE 

 
 
 
 
 
 
 

- Aquisição de Divisórias. 

 
004/2014 

- Aquisição de Sistema de Circuito 
Fechado de TV/CFTV. 

 
009/2014 

- Aquisição de cafeteira, 
ventiladores, equipamentos para 
manutenção e de informática. 

 
013/2014 

- Aquisição de equipamentos de 
informática. 

 
019/2014 

- Aquisição de equipamento 
aeronáutico para o hangar. 

 
020/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO JOÃO DA 
BOA VISTA 

 
 
 

- Aquisição de equipamento 
aeronáutico para o Labotório de 
Motores. 

 
003/2014 

 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

- Aquisição de materiais de 
copa/cozinha, elétrico e eletrônico. 

005/2014 - Aquisição de materiais de 
informática. 

 
014/2014 

- Aquisição de alimentos para os 
alunos. 

001/2014  
 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Contratação de serviços gráficos. 
 

008/2014 
- Contratação de Serviços de 
Vigilância armada e desarmada. 

 
009/2014 

- Contratação de Serviços de 
Limpeza e Conservação Predial. 

 
010/2014 

- Contratação de Serviço de 
pintura interna e externa. 

 
002/2014 

 
 
 

MATERIAL 
PERMENANTE 

 
 
 
 
 

MATERIAL 
PERMANENTE 

 
 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 

 
004/2014 

- Aquisição de equipamentos 
utensílios, mobiliário, áudio e 
vídeo. 

 
006/2014 

- Aquisição de equipamentos e 
utensílios e mobiliário em geral. 

 
007/2014 

- Aquisição de equipamentos e 
aparelho laboratorial. 

 
011/2014 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 

 
013/2014 

- Aquisição de equipamentos de 
informática. 

 
016/2014 

- Aquisição de instrumentos 
musicais. 

 
005/2014 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 

SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS 

 

- Aquisição de materiais de 
informática. 

 
001/2014 

 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Contratação de Serviços de 
Vigilância desarmada. 

 - Contratação de serviços de 

  

011/2014   

  

  

  

  

  

  

Vigilância desarmada.   
- Contratação de transporte 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

015/2014 Rodoviário — Aviões. 

- Aquisição de Divisórias. 
002/2014 

- Aquisição de Sistema de Circuito 
004/2014 é Fechado de TV/CFTV. 

SÃO CARLOS |- aquisição de cafeteira, 
009/2014 MATERIAL ventiladores, equipamentos para 

PERMANENTE manutenção e de informática. 
- Aquisição de equipamentos de 

013/2014 informática. 

- Aquisição de equipamento 

019/2014 aeronáutico para o hangar. 

- Aquisição de equipamento 
020/2014 aeronáutico para o Labotório de 

Motores. 

- Aquisição de materiais de 
003/2014 copa/cozinha, elétrico e eletrônico. 

005/2014 | MATERIAL DE - Aquisição de materiais de 
CONSUMO informática. 

- Aquisição de alimentos para os 

014/2014 alunos. 

001/2014 - Contratação de serviços gráficos. 
- Contratação de Serviços de 

008/2014 Vigilância armada e desarmada. 

SERVIÇOS DE - Contratação de Serviços de 
009/2014 | TERCEIROS Limpeza e Conservação Predial. 

, , - Contratação de Serviço de 
010/2014 SÃO JOÃO DA pintura interna e externa. 

BOA VISTA - Aquisição de Acervo 
002/2014 Bibliográfico. 

- Aquisição de equipamentos 

004/2014 MATERIAL utensílios, mobiliário, áudio e 
PERMENANTE vídeo. 

- Aquisição de equipamentos e 

006/2014 utensílios e mobiliário em geral. 

- Aquisição de equipamentos e 
007/2014 aparelho laboratorial. 

- Aquisição de Acervo 
011/2014 MATERIAL Bibliográfico. 

PERMANENTE - Aquisição de equipamentos de 
013/2014 informática. 

- Aquisição de instrumentos 

016/2014 musicais. 

MATERIAL DE - Aquisição de materiais de 
005/2014 CONSUMO . . informática. 

SÃO JOSE DOS |- Contratação de Serviços de 
001/2014 | SERVIÇOS DE CAMPOS Vigilância desarmada. 

TERCEIROS - Contratação de serviços de   

116 

 



117 
 

008/2014  
 
 
 
 
 

SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS 

Dedetização – Controle de Vetores 
e Pragas Urbanas. 

002/2014  
 
 
 

MATERIAL 
PERMANENTE 

 
 
 
 
 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de divisórias. 
 

003/2014 
- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 

 
004/2014 

- Aquisição de equipamentos para 
o Laboratório de Automação e 
Mecânica. 

 
006/2014 

- Aquisição de equipamentos para 
os Laboratórios de Automação, 
Eletrotécnica e Mecânica. 

 
007/2014 

- Aquisição de equipamentos de 
informática. 

 
009/2014 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 

 
241/2013 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 

SÃO PAULO 

- Aquisição de galões de água 
mineral. 

 
001/2014 

 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Contratação de Serviços de 
Reprografia. 

 
002/2014 

- Contratação de Serviços de 
Vigilância armada e desarmada. 

 
002/2014 

 
 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO ROQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aquisição de galões de água 
mineral. 

 
011/2014 

- Aquisição de materiais de 
gêneros alimentícios e bebidas 
para aulas práticas do Curso de 
Alimentos. 

 
013/2014 

- Aquisição de materiais de 
copa/cozinha, termômetros e 
limpeza para o Curso de Enologia. 

 
004/2014 

 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Contratação de Serviços 
gráficos. 

 
007/2014 

- Contratação de Serviços de 
Vigilância armada e desarmada. 

 
010/2014 

- Contratação para o fornecimento 
de gás carbônico e nitrogênio. 

 
001/2014 

 
MATERIAL 

PERMANENTE 

- Aquisição de transformador. 

 
017/2014 

- Aquisição de equipamentos para 
o Laboratório de Enologia. 

 
004/2014 

 
 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 

SERTÃOZINHO 
 
 
 
 
 

- Aquisição de materiais de tintura 
facial e maleta de maquiagem com 
acessórios para o Curso Pronatec. 

 
005/2014 

- Aquisição de pneus para o 
veículo oficial. 

 
008/2014 

- Aquisição de materiais de 
ferramentas e esportivo. 

 
009/2014 

- Aquisição de gêneros 
alimentícios para os discentes. 

 SERVIÇOS DE - Contratação de serviços de 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

008/2014 Dedetização — Controle de Vetores 
e Pragas Urbanas. 

002/2014 - Aquisição de divisórias. 

- Aquisição de Acervo 
003/2014 Bibliográfico. 

. , - Aquisição de equipamentos para 

004/2014 MATERIAL SÃO JOSE DOS |o Laboratório de Automação e 
PERMANENTE CAMPOS Mecânica. 

- Aquisição de equipamentos para 

006/2014 os Laboratórios de Automação, 
Eletrotécnica e Mecânica. 

- Aquisição de equipamentos de 

007/2014 informática. 

MATERIAL - Aquisição de Acervo 
009/2014 | PERMANENTE Bibliográfico. 

MATERIAL DE - Aquisição de galões de água 

241/2013 CONSUMO mineral. 
. - Contratação de Serviços de 

001/2014 | SERVIÇOS DE SÃO PAULO Reprografia. 
TERCEIROS - Contratação de Serviços de 

002/2014 Vigilância armada e desarmada. 

- Aquisição de galões de água 
002/2014 mineral. 

- Aquisição de materiais de 
011/2014 | MATERIAL DE gêneros alimentícios e bebidas 

CONSUMO para aulas práticas do Curso de 
Alimentos. 

- Aquisição de materiais de 
013/2014 copa/cozinha, termômetros e 

e limpeza para o Curso de Enologia. 

SÃO ROQUE - Contratação de Serviços 
004/2014 gráficos. 

SERVIÇOS DE - Contratação de Serviços de 
007/2014 TERCEIROS Vigilância armada e desarmada. 

- Contratação para o fornecimento 
010/2014 de gás carbônico e nitrogênio. 

- Aquisição de transformador. 

001/2014 MATERIAL 
PERMANENTE - Aquisição de equipamentos para 

017/2014 o Laboratório de Enologia. 

- Aquisição de materiais de tintura 

004/2014 facial e maleta de maquiagem com 
acessórios para o Curso Pronatec. 

MATERIAL DE . - Aquisição de pneus para o 

005/2014 CONSUMO SERTAOZINHO | | veículo oficial. 
- Aquisição de materiais de 

008/2014 ferramentas e esportivo. 

- Aquisição de gêneros 

009/2014 alimentícios para os discentes. 

SERVIÇOS DE - Contratação de serviços de   
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003/2014 TERCEIROS  
 
 

SERTÃOZINHO 

pintura predial. 
001/2014  

 
MATERIAL 

PERMENANTE 

Aquisição de catracas. 
 

002/2014 
- Aquisição de equipamentos 
eletrônico. 

 
007/2014 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 

 
062/2014 

MATERIAL 
PERMANENTE 

 
SOROCABA 

 
- Aquisição de divisórias. 

 
001/2014 

 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
 

SUZANO 

- Contratação de serviços de 
limpeza e jardinagem. 

 
002/2014 

- Contratação de Serviço de 
Vigilância armada e desarmada. 

 
007/2014 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

 
 
 
 
 
 
 

VOTUPORANGA 
 

- Aquisição de material esportivo – 
Projeto Taekwondo. 

 
008/2014 

- Aquisição de etiquetas e 
películas para acervo bibliográfico. 

 
001/2014 

 
 
 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Contratação de Serviço de 
Vigilância armada e desarmada. 

 
002/2014 

- Contratação e implantação de 
Sistema de Idenficação e 
gerenciamento de acervo. 

 
003/2014 

- Contratação de Serviços de 
Limpeza e Conservação. 

 
005/2014 

- Contratação de Serviços de 
Jardinagem. 

 
006/2014 

- Contratação de Serviços de 
Instalação de Ar-Condicionado. 

 
004/2014 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 

 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - Valor total de R$6.312.289,03 (Seis milhões, trezentos e 
doze mil, duzentos e oitenta e nove reais e três centavos), com 1,25% das despesas 
empenhadas no exercício de 2014 para atender os seguintes campi:  

QUANTIDADE 
DE 

PROCESSO 

 
ELEMENTO 

DE DESPESA 

 
CAMPI 

 
ASSUNTO 

 
 

02 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

 
 
 

ARARAQUARA 
 

- Aquisição de material de 
informática/processamento de 
dados. 
- Recarga de extintores. 

 
01 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Repelente eletrônico para 
pombos. 

 
 

03 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

 
 

AVARÉ 

- Recarga de extintores. 
- Aquisição de placas de 
sinalização de emergência. 
- Aquisição de cópias de 
chaves. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

    

003/2014 TERCEIROS pintura predial. 

001/2014 Aquisição de catracas. 
. - Aquisição de equipamentos 

002/2014 MATERIAL SERTAOZINHO | | eletrônico. 
PERMENANTE - Aquisição de Acervo 

007/2014 Bibliográfico. 
MATERIAL 

062/2014 | PERMANENTE SOROCABA - Aquisição de divisórias. 
- Contratação de serviços de 

001/2014 | SERVIÇOS DE limpeza e jardinagem. 

TERCEIROS SUZANO - Contratação de Serviço de 
002/2014 Vigilância armada e desarmada. 

- Aquisição de material esportivo — 

007/2014 | MATERIAL DE Projeto Taekwondo. 
CONSUMO - Aquisição de etiquetas e 

008/2014 películas para acervo bibliográfico. 

- Contratação de Serviço de 
001/2014 Vigilância armada e desarmada. 

- Contratação e implantação de 
002/2014 VOTUPORANGA | Sistema de Idenficação e 

SERVIÇOS DE gerenciamento de acervo. 
TERCEIROS - Contratação de Serviços de 

003/2014 Limpeza e Conservação. 

- Contratação de Serviços de 
005/2014 Jardinagem. 

- Contratação de Serviços de 
006/2014 Instalação de Ar-Condicionado. 

MATERIAL - Aquisição de Acervo 

004/2014 | PERMANENTE Bibliográfico. 
  

DISPENSA DE LICITAÇÃO - Valor total de R$6.312.289,03 (Seis milhões, trezentos e 

doze mil, duzentos e oitenta e nove reais e três centavos), com 1,25% das despesas 

  
empenhadas no exercício de 2014 para atender os seguintes campi: 
  

  

    

  

QUANTIDADE 
DE ELEMENTO CAMPI ASSUNTO 

PROCESSO DE DESPESA 
- Aquisição de material de 

MATERIAL DE informática/processamento de 
02 CONSUMO dados. 

ARARAQUARA - Recarga de extintores. 

MATERIAL - Repelente eletrônico para 
01 PERMANENTE pombos. 

- Recarga de extintores. 

MATERIAL DE - Aquisição de placas de 

03 CONSUMO AVARÉ sinalização de emergência.         - Aquisição de cópias de 

chaves. 
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03 

 
 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

 
 
 

BARRETOS 

- Fornecimento de galões de 
água mineral. 
- Aquisição de pneus para 
veículo oficial. 
- Aquisição de material elétrico 
e eletrônico. 

 
 

04 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

 
 
 
 
 

BIRIGUI 
 
 
 
 

- Recarga de extintores. 
- Fornecimento de galões de 
água mineral. 
- Aquisição de Ribbon. 
- Aquisição de Material de 
expediente. 

 
01 
 

 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Contratação de empresa para 
prestação de serviços gráficos 
– Cartazes e Folders.  

 
01 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de instrumentos 
musicais. 

 
01 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
BOITUVA 

- Recarga de extintores. 
 

 
 

03 

 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 

 
 
 

BRAGANÇA 
PAULISTA 

 

- Aquisição de placas de 
sinalização de emergência. 
- Aquisição de placa tronco E1 
PCI 120 canais e Fonte 
Reduntante. 
- Aquisição de porta de vidro 
com instalação 

 
01 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico 

 
02 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

 
 

CAMPINAS 

- Material da área de saúde. 
- Aquisição de material elétrico. 
 

 
01 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de Câmera Digital. 

 
01 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
CAMPOS DO 

JORDÃO 

- Recarga de extintores com 
fornecimento de material para 
reposição de peças e 
sinalização. 
 

 
02 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

 
CAPIVARI 

- Recarga de Extintores. 
- Fornecimento de Gás-GLP – 
botijão P45. 

 
02 
 
 
 

01 

 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 

CARAGUATATUBA 
 
 
 
 

- Aquisição de material para 
filtro. 
- Aquisição de material de 
segurança. 
- Aquisição de material 
eletrônico para o Curso de 
Fotografia Digital. 

 
01 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de máquina 
industrial de fabricar tijolos. 

  

- Fornecimento de galões de 

água mineral. 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

  

  

            

03 MATERIAL DE - Aquisição de pneus para 
CONSUMO BARRETOS veículo oficial. 

- Aquisição de material elétrico 
e eletrônico. 

- Recarga de extintores. 
MATERIAL DE - Fornecimento de galões de 

04 CONSUMO água mineral. 

- Aquisição de Ribbon. 
- Aquisição de Material de 

BIRIGUI expediente. 

- Contratação de empresa para 

01 SERVIÇOS DE prestação de serviços gráficos 
TERCEIROS — Cartazes e Folders. 

MATERIAL - Aquisição de instrumentos 

01 PERMANENTE musicais. 
MATERIAL DE - Recarga de extintores. 

01 CONSUMO BOITUVA 
- Aquisição de placas de 

sinalização de emergência. 
03 MATERIAL DE - Aquisição de placa tronco E1 

CONSUMO BRAGANÇA PCI 120 canais e Fonte 
PAULISTA Reduntante. 

- Aquisição de porta de vidro 
com instalação 

MATERIAL - Aquisição de Acervo 

01 PERMANENTE Bibliográfico 
- Material da área de saúde. 

02 MATERIAL DE - Aquisição de material elétrico. 
CONSUMO CAMPINAS 
MATERIAL - Aquisição de Câmera Digital. 

01 PERMANENTE 
- Recarga de extintores com 

01 CAMPOS DO fornecimento de material para 

NEMO E JORDÃO reposição de peças e 
sinalização. 

- Recarga de Extintores. 

02 MATERIAL DE CAPIVARI - Fornecimento de Gás-GLP — 
CONSUMO botijão P45. 

- Aquisição de material para 

02 filtro. 
MATERIAL DE - Aquisição de material de 

CONSUMO segurança. 
CARAGUATATUBA | - Aquisição de material 

01 eletrônico para o Curso de 
Fotografia Digital. 

MATERIAL - Aquisição de máquina 

01 PERMANENTE industrial de fabricar tijolos. 
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02 

 
MATERIAL DE 

CONUMO 

 
 
 
 
 

GUARULHOS 
 
 

- Recarga de extintores. 
- Fornecimento de galões de 
água mineral. 

 
 
 

02 

 
 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 

- Contratação emergencial de 
empresa especializada em 
serviço de vigilância armada e 
desarmada e segurana 
patrimonial, pelo período de 90 
dias. 
- Contratação de instalação de 
ar condicionado. 

 
01 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de divisória e porta. 

 
01 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
HORTOLÂNDIA 

- Transporte rodoviário de 
cargas. 

 
01 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de equipamentos 
de informática.  

 
01 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 

ITAPETININGA 

- Aquisição de fonte de 
alimentação – PABX. 

 
01 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Serviços de limpeza e 
instalação de calhas. 

 
01 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de equipamentos 
de informática. 

 
01 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
JACAREÍ 

- Fornecimento de água e 
coleta de esgoto. 

 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 
 
 

MATÃO 
 
 
 
 
 
 
 

- Aquisição de material didático 
para o projeto Mulher: Gênero, 
sexualidade e saúde. 
- Aquisição de materiais para o 
projeto do Edital 176/14 – 
PRX. 
- Aquisição de material químico 
para o Laboratório. 

 
01 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
- Locação de veículo. 

 
 

02 

 
MATERIAL 

PERMANENTE 

- Aquisição de Sistema de 
Destilação para o Laboratório. 
- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 

 
 

02 
 
 

 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 
 

PIRACICABA 

- Recarga de extintores. 
- Aquisição de material elétrico 
e eletrônico: Distribuidor de 
sinal VGA e SVGA e cabos 
extensores. 

 
02 

 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Demolição de antiga e 
construção de nova central de 
GLP. 
- Mudança de máquinas 
operatrizes. 

  

  

  

- Recarga de extintores. 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

02 MATERIAL DE - Fornecimento de galões de 

CONUMO água mineral. 
- Contratação emergencial de 
empresa especializada em 

GUARULHOS serviço de vigilância armada e 
02 SERVIÇOS DE desarmada e segurana 

TERCEIROS patrimonial, pelo período de 90 

dias. 

- Contratação de instalação de 
ar condicionado. 

MATERIAL - Aquisição de divisória e porta. 

01 PERMANENTE 
SERVIÇOS DE - Transporte rodoviário de 

01 TERCEIROS HORTOLÂNDIA cargas. 
MATERIAL - Aquisição de equipamentos 

01 PERMANENTE de informática. 

MATERIAL DE - Aquisição de fonte de 
01 CONSUMO alimentação — PABX. 

SERVIÇOS DE ITAPETININGA - Serviços de limpeza e 
01 TERCEIROS instalação de calhas. 

MATERIAL - Aquisição de equipamentos 
01 PERMANENTE de informática. 

SERVIÇOS DE - Fornecimento de água e 
01 TERCEIROS JACAREÍ coleta de esgoto. 

- Aquisição de material didático 
para o projeto Mulher: Gênero, 

sexualidade e saúde. 

- Aquisição de materiais para o 
MATERIAL DE projeto do Edital 176/14 — 

03 CONSUMO PRX. 
MATÃO - Aquisição de material químico 

para o Laboratório. 

SERVIÇOS DE 
01 TERCEIROS - Locação de veículo. 

- Aquisição de Sistema de 
MATERIAL Destilação para o Laboratório. 

02 PERMANENTE - Aquisição de Acervo 

Bibliográfico. 

- Recarga de extintores. 
- Aquisição de material elétrico 

02 MATERIAL DE e eletrônico: Distribuidor de 

CONSUMO sinal VGA e SVGA e cabos 
extensores. 

PIRACICABA - Demolição de antiga e 
02 construção de nova central de 

SERVIÇOS DE GLP. 
TERCEIROS - Mudança de máquinas 

operatrizes.         
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02 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

 
 

PRESIDENTE 
EPITÁCIO 

- Aquisição de materiais 
elétricos. 
- Aquisição de materiais para 
manutenção predial. 

 
01 

MATERIAL  
PERMANENTE 

- Aquisição de gravador de 
vídeo e violões. 

 
01 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
REGISTRO 

- Aquisição de galão de água 
mineral. 

 
 

02 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

 
 

SALTO 

- Aquisição de materiais de 
expediente e eletrônico 
- Aquisição de galão de água 
mineral. 

 
01 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 

SÃO CARLOS 
 
 

- Aquisição de materiais de 
informática. 

 
02 

 
MATERIAL 

PERMANENTE 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 
- Aquisição de aparelho 
celular. 

 
 
 

04 

 
 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 
 

SÃO JOÃO DA 
BOA VISTA 

 
 
 
 
 
 

- Aquisição de baterias para 
nobreak. 
- Recarga de extintores. 
- Aquisição de jogos de 
camisas para aula de 
Educação Física. 
- Aquisição de bolas para aula 
de Educação Física. 

 
01 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Manutenção de ar-
condicionado. 

 
02 

 
MATERIAL 

PERMANENTE 

- Aquisição de mastros para 
bandeiras. 
- Aquisição de instrumentos 
musicais. 

 
02 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

 
 
 

SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS 

 
 

- Aquisição de lâmpadas 
fluorescentes. 
- Aquisição de galão de água 
mineral. 

 
02 

 
MATERIAL 

PERMANENTE 

- Kit DVR com 16 câmeras de 
segurança e demais materiais. 
- Aquisição de extintores de 
incêndio com instalação. 

 
02 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

 
 
 
 

SÃO PAULO 

- Aquisição de pneus pra 
micro-ônibus. 
- Aquisição de Ribbon. 

 
 
 

02 

 
 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Contratação Emergencial de 
empresa especializada em 
serviço de vigilância armada e 
desarmada e segurança 
patrimonial, pelo período de 60 
dias. 
- Serviços de Dedetização: 

  

    

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

      

- Aquisição de materiais 
MATERIAL DE elétricos. 

02 CONSUMO PRESIDENTE - Aquisição de materiais para 
EPITÁCIO manutenção predial. 

MATERIAL - Aquisição de gravador de 

01 PERMANENTE vídeo e violões. 

MATERIAL DE - Aquisição de galão de água 
01 CONSUMO REGISTRO mineral. 

- Aquisição de materiais de 
MATERIAL DE expediente e eletrônico 

02 CONSUMO SALTO - Aquisição de galão de água 
mineral. 

MATERIAL DE - Aquisição de materiais de 

01 CONSUMO . informática. 

SÃO CARLOS - Aquisição de Acervo 
02 MATERIAL Bibliográfico. 

PERMANENTE - Aquisição de aparelho 

celular. 

- Aquisição de baterias para 

nobreak. 

- Recarga de extintores. 

04 MATERIAL DE - Aquisição de jogos de 
CONSUMO camisas para aula de 

SÃO JOÃO DA | | Educação Física. 
BOA VISTA - Aquisição de bolas para aula 

de Educação Física. 
SERVIÇOS DE - Manutenção de ar- 

01 TERCEIROS condicionado. 

- Aquisição de mastros para 
02 MATERIAL bandeiras. 

PERMANENTE - Aquisição de instrumentos 

musicais. 

- Aquisição de lâmpadas 
02 MATERIAL DE fluorescentes. 

CONSUMO - Aquisição de galão de água 
SÃO JOSÉ DOS | mineral. 

CAMPOS - Kit DVR com 16 câmeras de 
02 MATERIAL segurança e demais materiais. 

PERMANENTE - Aquisição de extintores de 

incêndio com instalação. 
- Aquisição de pneus pra 

02 MATERIAL DE micro-ônibus. 

CONSUMO - Aquisição de Ribbon. 
. - Contratação Emergencial de 

SÃO PAULO empresa especializada em 
serviço de vigilância armada e 

02 SERVIÇOS DE desarmada e segurança 
TERCEIROS patrimonial, pelo período de 60       dias. 

- Serviços de Dedetização:   
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Controle de Vetores e Pragas 
Urbanas -  

 
02 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

 
 
 
 
 

SÃO ROQUE 
 
 
 
 
 

- Recarga de extintores. 
- Aquisição de materiais para o 
Projeto de Extensão SIGPROJ. 

 
 

02 

 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Serviços de Automatização 
de portão de entrada no 
Campus. 
- Serviços de instalação e 
adequação da porta de entrada 
de vidro. 

 
01 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de Centrifuga para 
o Projeto SIGPROJ. 

 
 

03 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

 
 
 
 
 
 

SERTÃOZINHO 

- Recarga de extintores. 
- Aquisição de pneus para o 
veículo oficial. 
-Aquisição de Grelhas para 
ventilação. 

 
 

03 

 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Serviços de Detecção e 
conserto de vazamento de 
água potável. 
- Dedetização e Desratização 
- Limpeza caixa d’água. 

 
01  

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisição de máquina para 
café expresso e refresqueira. 

 
01 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 

SUZANO 
 
 

- Aquisição de extintores, 
suporte para extintor, recarga e 
placas de segurança. 

 
01 

 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Contratação de serviços de 
telefonia fixa – Modalidade 
local e longa distância. 

 
 

02 

 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 
 

VOTUPORANGA 

- Aquisição de galão de água 
mineral. 
- Aquisição de material para 
processamento de dados para 
o Projeto de Extensão 
Infoeducativa. 

 
02 

 
MATERIAL 

PERMANENTE 

- Aquisição de Acervo 
Bibliográfico. 
- Aquisição de carrinhos 
ergonômicos para Biblioteca. 

 
01 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 

REITORIA 

- Aquisição de material para o 
coral do IFSP. 

 
 
 

02 

 
 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Contratação de empresa para 
execução do Processo Seletivo 
de Discente – Vestibular 1 e 
2.º semestres de 2015. 
- Aquisição de licença de uso 
dos Softwares Microsoft 
Windows Server 2012 e 

  

Controle de Vetores e Pragas 

Urbanas -   

  

  

- Recarga de extintores. 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

      

02 MATERIAL DE - Aquisição de materiais para o 

CONSUMO Projeto de Extensão SIGPRONJ. 
- Serviços de Automatização 

. de portão de entrada no 
02 SERVIÇOS DE SÃO ROQUE Campus. 

TERCEIROS - Serviços de instalação e 
adequação da porta de entrada 
de vidro. 

MATERIAL - Aquisição de Centrifuga para 

01 PERMANENTE o Projeto SIGPRONJ. 
- Recarga de extintores. 

MATERIAL DE - Aquisição de pneus para o 

03 CONSUMO veículo oficial. 

-Aquisição de Grelhas para 

ventilação. 

. - Serviços de Detecção e 
SERTAOZINHO conserto de vazamento de 

03 SERVIÇOS DE água potável. 
TERCEIROS - Dedetização e Desratização 

- Limpeza caixa d'água. 

MATERIAL - Aquisição de máquina para 

01 PERMANENTE café expresso e refresqueira. 

MATERIAL DE - Aquisição de extintores, 

01 CONSUMO suporte para extintor, recarga e 

placas de segurança. 

SUZANO - Contratação de serviços de 
01 SERVIÇOS DE telefonia fixa -— Modalidade 

TERCEIROS local e longa distância. 

- Aquisição de galão de água 

mineral. 
02 MATERIAL DE - Aquisição de material para 

CONSUMO processamento de dados para 
o Projeto de Extensão 

VOTUPORANGA | Infoeducativa. 

- Aquisição de Acervo 
02 MATERIAL Bibliográfico. 

PERMANENTE - Aquisição de carrinhos 
ergonômicos para Biblioteca. 

MATERIAL DE - Aquisição de material para o 

01 CONSUMO coral do IFSP. 

- Contratação de empresa para 
execução do Processo Seletivo 

REITORIA de Discente — Vestibular 1 e 

02 SERVIÇOS DE 2.º semestres de 2015. 
TERCEIROS - Aquisição de licença de uso       dos Softwares Microsoft 

Windows Server 2012 e 
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Microsoft SQL Server 2014. 
 

01 
MATERIAL 

PERMANENTE 
- Aquisição de impressora 
térmica. 

TOTAL DE PROCESSOS 97 
 
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL – Valor total de R$3.741.177,65 (Três milhões, setecentos e 
quarenta e um mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), com 0,74% 
das despesas empenhadas no exercício de 2014, para atender a reitoria e os campi: 

QUANTIDADE 
DE 

PROCESSO 

 
ELEMENTO DE 

DESPESA 

 
CAMPI 

 
ASSUNTO 

 
 
 
 
 
 

04 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ARARAQUARA 

- Assinatura de Periódicos; 
Folha de São Paulo. 
- Assinatura de Periódicos: 
Revista Negócios Públicos 
e o Pregoeiro. 
- Assinatura de Periódicos: 
Revista Ciência Hoje – 
Bianual. 
- Assinatura de Periódicos 
– Bianual: Revista Cálculo, 
Revista Língua 
Portuguesa, Revista 
Educação e Revista 
Ensino Superior. 

 
02 

 
MATERIAL 

PERMANENTE 

 
AVARÉ 

- Aquisição de 
Experimentoteca – 
CDCC/USP. 

 
01 

 
MATERIAL 

PERMANENTE 

 
BARRETOS 

- Aquisição de 
Experimentoteca – 
CDCC/USP. 

 
01 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
BIRIGUI 

- Assinatura de diversas 
revistas. 

 
01 

MATERIAL 
PERMANENTE 

 
BOITUVA 

- Kits de robótica 
educacional – Softwares 
Mindstorms NXT 9797 e 
EV 3. 

 
01 

MATERIAL 
PERMANENTE 

BRAGANÇA 
PAULISTA 

- Aquisição de acervo – 
bibliográfico exclusivo. 

 
01 

SERVIÇOS 
DE 

TERCEIROS 

 
CAMPINAS 

- Contratação de Show 
Artístico. 

 
 

02 

 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 

CARAGUATATUBA 

- Assinatura revista 
“Construção Mercado e 
Techne. 
- Assinatura de periódicos: 
Boletim de Licitações e 
Contratos. 

 
01 

MATERIAL 
PERMANENTE 

- Aquisições de Kits Lego. 

  

  

  
    

Microsoft SQL Server 2014.   

    
MATERIAL - Aquisição de impressora 

01 PERMANENTE térmica. 

TOTAL DE PROCESSOS 97 
  

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL — Valor total de R$3.741.177,65 (Três milhões, setecentos e 

quarenta e um mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), com 0,74% 

das despesas empenhadas no exercício de 2014, para atender a reitoria e os campi: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

    

QUANTIDADE 
DE ELEMENTO DE CAMPI ASSUNTO 

PROCESSO DESPESA 
- Assinatura de Periódicos; 

Folha de São Paulo. 

- Assinatura de Periódicos: 
Revista Negócios Públicos 

e o Pregoeiro. 

- Assinatura de Periódicos: 
04 SERVIÇOS DE ARARAQUARA Revista Ciência Hoje — 

TERCEIROS Bianual. 
- Assinatura de Periódicos 

— Bianual: Revista Cálculo, 
Revista Língua 

Portuguesa, Revista 

Educação e Revista 
Ensino Superior. 

- Aquisição de 
02 MATERIAL AVARÉ Experimentoteca — 

PERMANENTE CDCC/USP. 
- Aquisição de 

01 MATERIAL BARRETOS Experimentoteca — 

PERMANENTE CDCC/USP. 
SERVIÇOS DE - Assinatura de diversas 

01 TERCEIROS BIRIGUI revistas. 

MATERIAL - Kits de robótica 

01 PERMANENTE BOITUVA educacional — Softwares 
Mindstorms NXT 9797 e 

EVS3. 
MATERIAL BRAGANÇA - Aquisição de acervo — 

01 PERMANENTE PAULISTA bibliográfico exclusivo. 
SERVIÇOS - Contratação de Show 

01 DE CAMPINAS Artístico. 
TERCEIROS 

- Assinatura revista 

“Construção Mercado e 

02 MATERIAL DE Techne. 
CONSUMO - Assinatura de periódicos: 

CARAGUATATUBA | Boletim de Licitações e 
Contratos. 

MATERIAL - Aquisições de Kits Lego. 
01 PERMANENTE 
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04 

 
 
 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 

 
 
 
 

CATANDUVA 
 
 
 
 
 

- Assinatura de periódicos: 
Revista Ciência Hoje – 
anual. 
- Assinatura revista – 
Ensino Superior. 
- Assinatura revista 
Superinteressante, Veja e 
Exame. 
- Assinatura do Jornal 
Folha de São Paulo. 

 
 

02 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

 
 

CUBATÃO 

- Assinatura do Periódico o 
Estado de São Paulo. 
- Assinatura do Periódico 
A Tribuna de Santos.  

 
01 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

 
 
 
 

HORTOLÂNDIA 
 
 

 - Assinatura de 
periódicos? Boletim de 
Licitações e Contratos. 

 
 
 

03 

 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Assinatura de periódico: 
Jornal Folha de São Paulo. 
- Assinatura Revista Info 
Exame. 
- Assinatura Revista 
Superinteressante. 

 
01 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
JACAREÍ 

- Fornecimento de energia 
elétrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

07 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATÃO 
 
 
 
 
 
 
 

- Assinatura de periódico 
O Estado de São Paulo. 
-  Assinatura de periódico 
A Folha de São Paulo. 
- Assinatura revista 
Exame, Mundo Estranho, 
Superinteressante e Piauí. 
- Assinatura revista: 
Harvad Business Review 
Brasil. 
- Assinatura revista 
Biodiesel BR. 
- Assinatura revista Carta 
Capital. 
- Assinatura revista 
Ciência Hoje. 

 
01 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

- Fornecimento de água e 
coleta de esgoto. 

 
01 

MATERIAL 
PERMANENTE 

SÃO JOÃO DA BOA 
VISTA 

- Aquisição de Software 
Matlab e ferramentas. 

 
 

01 

 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

 
SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS 

- Assinatura do periódico: 
Boletim Licitações e 
Contratos. 

 
01 

 
SERVIÇOS DE 

 
SÃO ROQUE 

- Assinatura de periódicos: 
Boletim de Licitações e 

  

- Assinatura de periódicos: 

Revista Ciência Hoje — 

anual. 

  

  

    

  

  

    

  

  

          

- Assinatura revista — 

04 MATERIAL DE CATANDUVA Ensino Superior. 
CONSUMO - Assinatura revista 

Superinteressante, Veja e 

Exame. 

- Assinatura do Jornal 

Folha de São Paulo. 

- Assinatura do Periódico o 

MATERIAL DE Estado de São Paulo. 

02 CONSUMO CUBATÃO - Assinatura do Periódico 
A Tribuna de Santos. 

- Assinatura de 

01 MATERIAL DE periódicos? Boletim de 

CONSUMO Licitações e Contratos. 
. - Assinatura de periódico: 

HORTOLANDIA Jornal Folha de São Paulo. 

SERVIÇOS DE - Assinatura Revista Info 
03 TERCEIROS Exame. 

- Assinatura Revista 

Superinteressante. 

SERVIÇOS DE - Fornecimento de energia 
01 TERCEIROS JACAREÍ elétrica. 

- Assinatura de periódico 

O Estado de São Paulo. 

- Assinatura de periódico 
A Folha de São Paulo. 

- Assinatura revista 

Exame, Mundo Estranho, 
Superinteressante e Piauí. 

- Assinatura revista: 

07 MATERIAL DE MATÃO Harvad Business Review 

CONSUMO Brasil. 
- Assinatura revista 

Biodiesel BR. 

- Assinatura revista Carta 
Capital. 
- Assinatura revista 

Ciência Hoje. 

SERVIÇOS DE - Fornecimento de água e 
01 TERCEIROS coleta de esgoto. 

MATERIAL SÃO JOÃO DA BOA | - Aquisição de Software 
01 PERMANENTE VISTA Matlab e ferramentas. 

- Assinatura do periódico: 
MATERIAL DE SÃO JOSÉ DOS |Boletim Licitações e 

01 CONSUMO CAMPOS Contratos. 

- Assinatura de periódicos: 

01 SERVIÇOS DE SÃO ROQUE Boletim de Licitações e   
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TERCEIROS Contratos. 
 

 
02 

 
SERVIÇOS 

DE 
TERCEIROS 

 
SERTÃOZINHO 

- Assinatura de periódicos: 
O Estado de São Paulo. 
- Assinatura de periódicos: 
Folha de São Paulo. 

 
 
 

02 

 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REITORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Assinatura do Períodico 
Boletim Licitações e 
Contratos e Direito 
Administrativo. 
- Assinatura do Periódico 
Boletim Orçamento e 
Finanças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Contratação de serviços 
de identificação em 
pedágios eletrônicos. 
- Projetos DRH 280, 378 e 
379/13, Projetos DRH 381, 
382 e 383/13, Projeto DRH 
014/2014, Projeto DRH 
015/2014, Projeto DRH 
017/2014, Projeto DRH 
041/2014, Projeto DRH 
042/2014, Projeto DRH 
043/2014, Projeto DRH 
048/2014, Projeto DRH 
053/2014, Projeto DRH 
054/2014, Projeto DRH 
061/2014, Projeto DGP 
076/2014, Projeto 
114/2014,  Projetos DGP 
126 e  127/2014, Projetos 
DGP 130 e 131/2014, 
Projeto DGP  149/2014, 
Projeto DRH 164/2014, 
Projeto DRH 169/2014, 
Projeto DRH 174/2014,   
Projeto DRH 184/2014, 
Projeto DRH 190/2014,  
Projeto DRH 214/2014, 
Projetos DRH 245 a 
247/2014,  Projeto DRH 
249/2014, Projeto DRH 
253/2014, Projetos DRH 
258 e 259/2014,  Projetos 
DRH 263/2014 a 
265/2014, Projetos DRH 
268 a 271/2014, Projetos 
DRH 272 e 273/2014,  
Projetos DRH 276 a 
277/2014, Projeto DRH 

  

TERCEIROS Contratos. 

  

02 SERVIÇOS 
DE 

TERCEIROS 

SERTÃOZINHO 
- Assinatura de periódicos: 
O Estado de São Paulo. 

- Assinatura de periódicos: 

Folha de São Paulo.   

02 
MATERIAL DE 
CONSUMO 

  

  
67 

  
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

  
REITORIA 

- Assinatura do Períodico 
Boletim Licitações e 
Contratos e Direito 

Administrativo. 
- Assinatura do Periódico 

Boletim ' Orçamento e 
Finanças.   

  

- Contratação de serviços 
de identificação em 
pedágios eletrônicos. 

- Projetos DRH 280, 378 e 
379/13, Projetos DRH 381, 
382 e 383/13, Projeto DRH 
014/2014, Projeto DRH 
015/2014, Projeto DRH 
017/2014, Projeto DRH 
041/2014, Projeto DRH 
042/2014, Projeto DRH 
043/2014, Projeto DRH 
048/2014, Projeto DRH 
053/2014, Projeto DRH 
054/2014, Projeto DRH 
061/2014, Projeto DGP 
076/2014, Projeto 

114/2014, Projetos DGP 
126 e 127/2014, Projetos 

DGP 130 e 131/2014, 
Projeto DGP 149/2014, 
Projeto DRH 164/2014, 
Projeto DRH 169/2014, 
Projeto DRH 174/2014, 
Projeto DRH 184/2014, 
Projeto DRH 190/2014, 
Projeto DRH 214/2014, 
Projetos DRH 245 a 
247/2014, Projeto DRH 
249/2014, Projeto DRH 
253/2014, Projetos DRH 
258 e 259/2014, Projetos 

DRH 263/2014 a 
265/2014, Projetos DRH 
268 a 271/2014, Projetos 
DRH 272 e 273/2014, 
Projetos DRH 276 a 

277/2014, Projeto DRH   
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SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
 
 
 
 
 
 
 

REITORIA 
 
 
 

279/2014, Projetos DRH 
280 e 281/2014, Projeto 
DRH 287/2014, Projeto 
DRH 301/2014,  Projeto 
DRH 303/2014, Projeto 
DRH 314/2014, Projeto 
DRH 318/2014, Projeto 
DRH 321/2014, Projetos 
DRH 322 e 323/2014, 
Projetos DRH 339 e 
340/2014, Projetos DRH 
344 e 345/2014, Projetos 
DRH 359 a 362/2014, 
Projeto DRH 367/2014. 
- Assinatura de Normas 
Técnicas da ABNT – 
coleção. 
- Taxa de anuidade 
FORTEC. 

 
 

03 

 
MATERIAL 

PERMANENTE 

- Aquisição de Software – 
Pergamum. 
- Aquisição de Kit Robótica 
Curumim. 
- Aquisição de 02 
microscópios ópticos. 

TOTAL DE PROCESSOS 111 
NÃO APLICÁVEL – Valor total de R$255.916.903,19 (Duzentos e cinquenta e cinco 
milhões, novecentos e dezesseis mil, novecentos e três reais e dezenove centavos), com 
68,38% das despesas realizadas no exercício de 2013, para atender a Reitoria e os 
campi.  
$138.180,78 (Cento e trinta e oito mil, cento e oitenta reais e setenta e oito c 
SUPRIMENTOS DE FUNDOS – Valor total de R$138.180,78 (Cento e trinta e oito mil, 
cento e oitenta reais e setenta e oito centavos), com 0,03% das despesas empenhadas 
no exercício de 2014 para atender as despesas de pronto pagamento da reitoria e dos 
campi, por meio de cartões corporativos, como segue: como segue: 

 
ELEMENTO DE 

DESPESA 

 
CAMPI 

 
VALOR 

 
% 

 
 
 
 
 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 
 

ARARAQUARA 3.958,76 5,24 
AVARÉ 72,65 0,10 
BARRETOS 7.995,40 10,59 
BIRIGUI 1.825,39 2,42 
BOITUVA 6.366,88 8,43 
BRAGANÇA PAULISTA 624,55 0,83 
CAMPINAS 330,60 0,44 
CAMPOS DO JORDÃO 1.841,08 2,44 
CARAGUATATUBA 7.266,56 9,63 
CATANDUVA 4.134,66 5,48 
CUBATÃO 4.189,43 5,55 

  

279/2014, Projetos DRH 

280 e 281/2014, Projeto 

DRH 287/2014, Projeto 
DRH 301/2014, Projeto 

DRH 303/2014, Projeto 

DRH 314/2014, Projeto 
DRH 318/2014, Projeto 

DRH 321/2014, Projetos 

SERVIÇOS DE REITORIA DRH 322 e 323/2014, 

TERCEIROS Projetos DRH 339 e 
340/2014, Projetos DRH 

344 e 345/2014, Projetos 

DRH 359 a 362/2014, 
Projeto DRH 367/2014. 

- Assinatura de Normas 

Técnicas da ABNT — 

coleção. 
- Taxa de anuidade 

FORTEC. 

- Aquisição de Software — 
MATERIAL Pergamum. 

03 PERMANENTE - Aquisição de Kit Robótica 

Curumim. 

- Aquisição de 02 
microscópios ópticos. 

TOTAL DE PROCESSOS 111 

NÃO APLICÁVEL — Valor total de R$255.916.903,19 (Duzentos e cinquenta e cinco 

milhões, novecentos e dezesseis mil, novecentos e três reais e dezenove centavos), com 
68,38% das despesas realizadas no exercício de 2013, para atender a Reitoria e os 

campi. 

                  

SUPRIMENTOS DE FUNDOS -— Valor total de R$138.180,78 (Cento e trinta e oito mil, 

cento e oitenta reais e setenta e oito centavos), com 0,03% das despesas empenhadas 

no exercício de 2014 para atender as despesas de pronto pagamento da reitoria e dos 

campi, por meio de cartões co ivos, como ue:            

ARARAQUARA 3.958,76 

AVAR 72,65 

BARRETOS 7.995,40 

BIRIGUI 1.825,39 

MATERIAL DE BOITUVA 6.366,88 

CONSUMO BRAGANÇA PAULISTA 624,55 

CAMPINAS 330,60 

CAMPOS DO JORDÃO 1.841,08 
CARAGUATATUBA 7.266,56 
CATANDUVA 4.134,66 
CUBATÃO 4.189,43 
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MATERIAL DE 
CONSUMO 

 
 
 
 
 

GUARULHOS 2.523,18 3,34 
HORTOLÂNDIA 4.363,35 5,78 
ITAPETININGA 490,21 0,65 
MATÃO 3.256,14 4,31 
PRESIDENTE EPITÁCIO 2.557,11 3,39 
SÃO CARLOS 1.581,09 2,09 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 3.705,00 4,91 
SALTO 7.383,13 9,78 
SÃO PAULO 2.330,96 3,09 
SÃO ROQUE 1.826,56 2,42 
SERTÃOZINHO 2.370,92 3,14 
SUZANO 419,70 0,55 
REGISTRO 1.626,02 2,15 
REITORIA 1.435,80 1,90 
VOTUPORANGA 1.020,00 1,35 

TOTAL   75.495,13 100,00 
 
 

 
 
 

PASSAGENS E 
LOCOMOÇÃO 

 
 

ARARAQUARA 1.344,50 5,85 
AVARÉ 2.067,00 9,00 
BARRETOS 4.032,60 17,56 
BIRIGUI 2.062,78 8,98 
CATANDUVA 3.030,85 13,20 
HORTOLÂNDIA 1.596,46 6,95 
MATÃO 2.730,09 11,89 
SÃO CARLOS 2.564,08 11,17 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 388,33 1,69 
SÃO ROQUE 720,50 3,14 
SERTÃOZINHO 2.427,61 10,57 

TOTAL   22.964,80 100,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

ARARAQUARA 3.472,28 8,74 
AVARÉ 45,00 0,11 
BARRETOS 7.930,22 19,96 
BIRIGUI 895,00 2,25 
BOITUVA 7,50 0,02 
BRAGANÇA PAULISTA 375,00 0,95 
CAMPOS DO JORDÃO 800,00 2,01 
CARAGUATATUBA 4.452,00 11,21 
CATANDUVA 2.467,00 6,21 
CUBATÃO 2.482,70 6,25 
GUARULHOS 755,00 1,90 
HORTOLÂNDIA 2.200,00 5,54 
MATÃO 1.894,00 4,77 
PRESIDENTE EPITÁCIO 540,00 1,36 
REGISTRO 1.275,00 3,21 
REITORIA 777,10 1,96 
SALTO 2.695,27 6,79 
SÃO CARLOS 1.115,00 2,81 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 2.265,78 5,71 
SÃO PAULO 772,00 1,94 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

GUARULHOS 2.52318| 3,34 
HORTOLÂNDIA 4.363,35 | 5,78 
ITAPETININGA 490,21 | 0,65 
MATÃO 3.256,14 | 4,31 
PRESIDENTE EPITÁCIO 2.557,11| 3,39 
SÃO CARLOS 1.581,09 | 2,09 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 3.705,00 | 4,91 
SALTO 7.383,13 | 9,78 
SÃO PAULO 2.330,96 | 3,09 

MATERIAL DE SÃO ROQUE 1.826,56 | 242 
CONSUMO SERTÃOZINHO 237092 | 314 

SUZANO 419,70 | 0,55 
REGISTRO 1.626,02 | 2,15 
REITORIA 1.435,80 | 1,90 
VOTUPORANGA 1.020,00 | 1,35 

TOTAL 75.495,13 | 100,00 

ARARAQUARA 1.344,50 | 5,85 
AVARÉ 2.067,00 | 9,00 
BARRETOS 4.032,60 | 17,56 
BIRIGUI 2.062,78 | 8,98 
CATANDUVA 3.030,85 | 13,20 

PASSAGENS E HORTOLÂNDIA 1.596,46 | 6,95 
LOCOMOÇÃO MATÃO 2.730,09 | 11,89 

SÃO CARLOS 2.564,08 | 11,17 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 388,33 | 1,69 
SÃO ROQUE 720,50 | 3,14 
SERTÃOZINHO 2.427,81 | 10,57 

TOTAL 22.964,80 | 100,00 

ARARAQUARA 3.472,28 | 874 
AVARÉ 45,00 | 0,11 
BARRETOS 7.930,22 | 19,96 
BIRIGUI 895,00 | 2,25 
BOITUVA 7,50 | 0,02 
BRAGANÇA PAULISTA 375,00 | 0,95 
CAMPOS DO JORDÃO 800,00 | 2,01 
CARAGUATATUBA 4.452,00 | 11,21 
CATANDUVA 2.487,00 | 6,21 

SERVIÇOS DE CUBATÃO 248270 | 6,25 
TERCEIROS GUARULHOS 755,00 | 1,90 

HORTOLÂNDIA 2.200,00 | 5,54 
MATÃO 1.894,00 | 4,77 
PRESIDENTE EPITÁCIO 540,00 | 1,36 
REGISTRO 1.275,00 | 3,21 
REITORIA 777,10 | 1,96 
SALTO 2.695,27 | 6,79 
SÃO CARLOS 1.115,00 | 2,81 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 2.265,78 | 5,71 
SÃO PAULO 772,00 | 1,94 
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SÃO ROQUE 1.355,00 3,41 
SERTÃOZINHO 450,00 1,13 
VOTUPORANGA 700,00 1,76 

TOTAL   39.720,85 100.00 
                                        TOTAL GERAL                       138.180,78  

 
 

  

  

  

        

SÃO ROQUE 1.355,00 | 3,41 
SERTÃOZINHO 450,00 | 1,13 
VOTUPORANGA 700,00 | 1,76 

TOTAL 39.720,85 | 100.00 
TOTAL GERAL 138.180,78       
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UNIDADES 
GESTORAS 

 
 

PREGÃO 

 
 

CONCORRÊNCIA 
 

 
TOMADA 

DE 
PREÇO 

 
DISP. 

DE 
LICITAÇÃO 

 
 

INEXIGÍVEL 

 
SUP. 
DE 

FUNDOS 

 
NÃO 

APLICÁVEL 

 
 

TOTAL 

 
 

% 

ARARAQUARA 1.666.391,62 2.749.901,01 0,00 52.271,79 26.036,20 8.775,54 660.853,65 5.164.229,81 1.03 
AVARÉ 2.599.148,70 0,00 0,00 56.173,14 162.576,77 2.184,65 924.933,48 3.745.016,74 0.74 
BARRETOS 2.312,225,95 0,00 612.870,82 81.338,92 143.617,00 19.958,22 997.646,08 4.167.656,99 0.83 
BIRIGUI 1.994.881,13 616.281,36 0,00 249.524,97 1.735,50 4.783,17 952.136,79 3.819.342,92 0.76 
BOITUVA 1.836.008,68 0,00 0,00 57.626,38 85.324,00 6.374,38 850.651,09 2.835.984,53 0.56 
BRAG. PAULISTA 1.513.930,18 7.482.166,19 0,00 74.003,78 49.515,32 999,55 875.247,38 9.995.862,40 1.99 
CAMPINAS 326.114,99 0,00 0,00 2.420,50 7.990,00 330,60 319.035,92 655.892,01 0.13 
C. DE JORDÃO 1.518.554,06 0,00 0,00 61.256,16 11.000,04 2.641,08 653.411,37 2.246.862,71 0.45 
CAPIVARI 1.637.142,46 0,00 0,00 76.041,70 62.475,78 0,00 604.864,06 2.380.524,00 0.47 
CARAGUÁ 1.184.970,94 0,00 0,00 92.384,43 86.935,00 11.718,56 957.072,93 2.333.081,86 0.46 
CATANDUVA 1.833.977,88 0,00 0,00 123.700,74 29.966,57 9.632,51 331.300,69 2.328.578,39 0.46 
CUBATÃO 1.500.782,48 3.426.015,73 0,00 143.000,00 104.275,60 6.672,13 1.059,354,79 6.240.100,73 1.24 
GUARULHOS 2.117.983,01 0,00 0,00 231.506,29 46.000,00 3.278,18 963.586,51 3.362.353,99 0.67 
HORTOLÂNDIA 2.309.849,89 0,00 0,00 74.278,43 23.726,60 8.159,81 368.869,56 2.784.884,29 0.55 
ITAPETININGA 4.018.421,50 0,00 0,00 152.277,29 50.000,00 490,21 773.210,35 4.994.399,35 0.99 
MATÃO 2.844.183,88 0,00 0,00 113.451,02 41.431,12 7.880,23 415.716,06 3.422.662,31 0.68 
PRES. EPITÁCIO 1.906.428,75 0,00 0,00 109.765,53 54.999,99 3.097,11 970.142,99 3.044.434,37 0.61 
PIRACICABA 1.603.883,94 0,00 0,00 110.321,41 30.000,00 0,00 403.214,64 2.147.419,99 0.43 
REGISTRO 2.412.513,26 0,00 0,00 43.312,61 20.312,47 2.901,02 2.067.997,13 4.547.036,49 0.90 
REITORIA 18.909.891,07 22.714.932,91 698.512,75 2.722.182,36 1.767.797,69 2.212,90 341.303.071,69 388.118.601,37 77.16 
SALTO 1.259.594,85 0,00 0,00 73.409,55 47.661,00 10.078,40 864.849,02 2.255.592,82 0.45 
SÃO CARLOS 2.550.528,24 1.684.961,22 0,00 6.589,39 0,00 5.260,17 657,481,11 4.904.820,13 0.98 
S. J. B. VISTA 3.141.806,26 0,00 29.428,18 125.871,46 123.085,50 6.359,11 856.784,60 4.283.335,11 0.85 
S.JOSÉ CAMPOS 1.406.955,96 0,00 0,00 14.090,98 8.450,00 0,00 432.937,78 1.862.434,72 0.37 
SÃO PAULO 7.682.503,82 1.400.000,00 126.536,25 853.726,72 581.000,00 3.102,96 5.518.278,39 16.165.148,14 3.21 
SÃO ROQUE 1.499.520,49 0,00 0,00 101.017,29 34.750,00 3.902,06 379.920,95 2.019.110,79 0.40 
SERTÃOZINHO 1.852.760,20 4.788.133,39 0,00 116.761,32 51.715,50 5.248,53 1.987.755,67 8.802.374,61 1.75 
SUZANO 743.578,19 0,00 0,00 275.300,40 57.000,00 419,70 631.494,90 1.707.793,19 0.34 
VOTUPORANGA 1.958.831,90 0,00 0,00 118.684,47 31.800,00 1.720,00 540.706,49 2.651.742,86 0.53 
TOTAL 78.143.364,28 44.862.391,81 1.467.348,00 6.312.289,03 3.741.177,65 138.180,78 368.322.526,07 502.987.277,62 100,00 

% 15.54 8.92 0,29 1,25 0.74 0.03 73.23 100.00  

 
 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

UNIDADES TOMADA DISP. SUP. NÃO 
GESTORAS PREGÃO | CONCORRÊNCIA DE DE INEXIGÍVEL DE APLICÁVEL TOTAL % 

PREÇO | LICITAÇÃO FUNDOS 

ARARAQUARA 1.666.391,62 2.749.901,01 0,00 |  52271,79 | 26.036,20 8.775,54 660.853,65 5.164.229,81 1.03 
AVARÉ 2.599.148,70 0,00 0,00 | 56.173,14 | 162.576,77 2.184,65 924.933,48 3.745.016,74 0.74 
BARRETOS 2.312,225,95 0,00 | 61287082 | 8133892| 143617,00 | 19.958,22 997.646,08 4.167.656,99 0.83 
BIRIGUI 1.994.881,13 616.281,36 0,00 | 249.524,97 1.735,50 4.783,17 952.136,79 3.819.342,92 0.76 
BOITUVA 1.836.008,68 0,00 0,00 |  57626,38 | 85.324,00 6.374,38 850.651,09 2.835.984,53 0.56 
BRAG. PAULISTA 1.513.930,18 7.482.166,19 0,00 |  74003,78 | 4951532 999,55 875.247,38 9.995.862,40 1.99 
CAMPINAS 326.114,99 0,00 0,00 2.420,50 7.990,00 330,60 319.035,92 655.892,01 0.13 
C. DE JORDÃO 1.518.554,06 0,00 0,00 | 61.256,16 | 11.000,04 2.641,08 653.411,37 2.246.862,71 0.45 
CAPIVARI 1.637.142,46 0,00 0,00 | 76.041,70 | 62.475,78 0,00 604.864,06 2.380.524,00 0.47 
CARAGUÁ 1.184.970,94 0,00 0,00 | 9238443 | 8693500 | 11.718,56 957.072,93 2.333.081,86 0.46 
CATANDUVA 1.833.977,88 0,00 0,00 | 123.700,74 | 29.966,57 9.632,51 331.300,69 2.328.578,39 0.46 
CUBATÃO 1.500.782,48 3.426.015,73 0,00 | 143.000,00 | 104.275,60 6.672,13 1.059,354,79 6.240.100,73 1.24 
GUARULHOS 2.117.983,01 0,00 0,00 | 231.506,20 | 46.000,00 3.278,18 963.586,51 3.362.353,99 0.67 
HORTOLÂNDIA 2.309.849,89 0,00 0,00 | 7427843 | 2372660 8.159,81 368.869,56 2.784.884,29 0.55 
ITAPETININGA 4.018.421,50 0,00 0,00 | 152.277,29 | 50.000,00 490,21 773.210,35 4.994.399,35 0.99 
MATÃO 2.844.183,88 0,00 0,00 | 113.451,02] 41.431,12 7.880,23 415.716,06 3.422.662,31 0.68 
PRES. EPITÁCIO 1.906.428,75 0,00 0,00 | 109.765,53 | 54.999,99 3.097,11 970.142,99 3.044.434,37 0.61 
PIRACICABA 1.603.883,94 0,00 0,00 | 110.321,41 30.000,00 0,00 403.214,64 2.147.419,99 0.43 
REGISTRO 2.412.513,26 0,00 0,00 |  4331261| 2031247 2.901,02 2.067.997,13 4.547.036,49 0.90 
REITORIA 18.909.891,07 22714932,91 | 698.512,75 | 2.722.182,36 | 1.767.797,69 2.212,90 | 341303.071,69 | 388118601,37| 77.16 
SALTO 1.259.594,85 0,00 0,00 |  73409,55 | 4766100 | 10.078,40 864.849,02 2.255.592,82 0.45 
SÃO CARLOS 2.550.528,24 1.684.961,22 0,00 6.589,39 0,00 5.260,17 657,481,11 4.904.820,13 0.98 
S.J. B. VISTA 3.141.806,26 0,00 | 29.428,18 | 125.871,46 | 123.085,50 6.359,11 856.784,60 4.283.335,11 0.85 
S.JOSÉ CAMPOS 1.406.955,96 0,00 0,00 | 14.090,98 8.450,00 0,00 432.937,18 1.862.434,72 0.37 
SÃO PAULO 7.682.503,82 1.400.000,00 | 126.536,25 | 853.726,72 | 581.000,00 3.102,96 5.518.278,39 | 16.165.148,14 3.21 
SÃO ROQUE 1.499.520,49 0,00 0,00 | 101.017,29 | 34.750,00 3.902,06 379.920,95 2.019.110,79 0.40 
SERTÃOZINHO 1.852.760,20 4.788.133,39 0,00 | 116.761,32 | 51.715,50 5.248,53 1.987.755,67 8.802.374,61 1.75 
SUZANO 743.578,19 0,00 0,00 | 275.300,40 | 57.000,00 419,70 631.494,90 1.707.793,19 0.34 
VOTUPORANGA 1.958.831,90 0,00 0,00 | 118.684,47 | 31.800,00 1.720,00 540.706,49 2.651.742,86 0.53 
TOTAL 78.143.364,28 44.862.391,81 | 1.467.348,00 | 6.312.289,03 | 3.741.177,65 | 138.180,78 | 368.322.526,07 | 502.987.277,62 | 100,00 

% 15.54 8.92 0,29 1,25 0.74 0.03 73.23 100.00   
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 Quanto à avaliação da regularidade dos processos licitatórios realizados 
no exercício de 2014, esta Unidade de Auditoria Interna não poderá emitir opinião, 
tendo em vista que não analisou os processos. 
 
XI – A AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, 
ACORDOS E AJUSTES FIRMADOS 
                 No exercício de 2014, não houve celebração de termo de convênio com órgãos 
federais. 
                 Foram firmados os seguintes Acordos de Cooperação Técnica e de 
Colaboração Técnica com o IFSP no exercício de 2014, como segue: 
 Processo n. º 23305.001307/2014-11  
Acordo de Cooperação: n.º 001/2014 
Partícipe: Prefeitura Municipal de Jundiaí 
Objeto: Mútua cooperação técnica na área educacional 
 Valor: Não há repasse. 
Data da assinatura: 18 de março de 2014. 
Processo n.º 23305.001290/2014-93 
Acordo de Cooperação: n.º 002/2014 
Partícipe: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe 
Objeto: Colaboração Técnica na Coordenadoria de Recursos Humanos do Campus Birigui 
- Marileide Andrade de Jesus Rocha. 
Valor: não há repasse 
Data da Assinatura: 25 de abril de 2014. 
Processo n.º 23305.002968/2014-55 
Aditamento de Acordo de Cooperação n.º 003/2014  
Partícipe: Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 
Objeto: Mútua cooperação técnica na área educacional 
Valor: não há repasse 
Data da Assinatura: 08 de agosto de 2014. 
Processo n.º 23305.002502/2014-50 
Extrato de Acordo de Cooperação n.º 004/2014  
Partícipe: Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
Objeto: Mútua cooperação Técnica na área Educacional 
Valor: não há repasse 
Data da Assinatura: 07 de outubro de 2014. 
Processo n.º 23306.000920/2014-01 
Extrato de Acordo de Cooperação n.º 005/2014  
Partícipe: Universidade Federal do Piauí 
Objeto: Colaboração Técnica na área de Filosofia Geral e da Educação do Campus São 
Paulo - Flávio Rovani de Andrade 
Valor: não há repasse 
Data da Assinatura: 25 de setembro de 2014. 
Processo n.º 23306.000919/2014-78 
Extrato de Acordo de Cooperação n.º 006/2014  
Partícipe: Universidade Federal do Piauí 
Objeto: Colaboração Técnica na área de Administração e Gestão do Campus São Paulo -  
Flávio Rovani de Andrade 
Valor: não há repasse 
Data da Assinatura: 25 de setembro de 2014. 
 
 

Quanto à avaliação da regularidade dos processos licitatórios realizados 
no exercício de 2014, esta Unidade de Auditoria Interna não poderá emitir opinião, 

tendo em vista que não analisou os processos. 

XI - A AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, 
ACORDOS E AJUSTES FIRMADOS 

No exercício de 2014, não houve celebração de termo de convênio com órgãos 
federais. 

Foram firmados os seguintes Acordos de Cooperação Técnica e de 

Colaboração Técnica com o IFSP no exercício de 2014, como segue: 
Processo n.º 23305.001307/2014-11 

Acordo de Cooperação: n.º 001/2014 
Partícipe: Prefeitura Municipal de Jundiaí 

Objeto: Mútua cooperação técnica na área educacional 
Valor: Não há repasse. 

Data da assinatura: 18 de março de 2014. 
Processo n.º 23305.001290/2014-93 

Acordo de Cooperação: n.º 002/2014 
Partícipe: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe 

Objeto: Colaboração Técnica na Coordenadoria de Recursos Humanos do Campus Birigui 

- Marileide Andrade de Jesus Rocha. 
Valor: não há repasse 

Data da Assinatura: 25 de abril de 2014. 
Processo n.º 23305.002968/2014-55 

Aditamento de Acordo de Cooperação n.º 003/2014 
Partícipe: Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 

Objeto: Mútua cooperação técnica na área educacional 

Valor: não há repasse 
Data da Assinatura: 08 de agosto de 2014. 
Processo n.º 23305.002502/2014-50 

Extrato de Acordo de Cooperação n.º 004/2014 
Participe: Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

Objeto: Mútua cooperação Técnica na área Educacional 

Valor: não há repasse 
Data da Assinatura: 07 de outubro de 2014. 

Processo n.º 23306.000920/2014-01 

Extrato de Acordo de Cooperação n.º 005/2014 
Partícipe: Universidade Federal do Piauí 
Objeto: Colaboração Técnica na área de Filosofia Geral e da Educação do Campus São 
Paulo - Flávio Rovani de Andrade 

Valor: não há repasse 
Data da Assinatura: 25 de setembro de 2014. 

Processo n.º 23306.000919/2014-78 

Extrato de Acordo de Cooperação n.º 006/2014 
Partícipe: Universidade Federal do Piauí 
Objeto: Colaboração Técnica na área de Administração e Gestão do Campus São Paulo - 
Flávio Rovani de Andrade 

Valor: não há repasse 
Data da Assinatura: 25 de setembro de 2014. 
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Processo n.º 23306.000937/2014-50 
Acordo de Cooperação n.º 007/2014  
Partícipe: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 
Objeto: Colaboração Técnica na área de Tecnologia da Informação do Campus São Paulo 
- Vinícius Barcelos da Silva 
Valor: não há repasse 
Data da Assinatura: 14 de agosto de 2014. 
Processo n.º 23314.000042/2014-16 
Acordo de Cooperação n.º 008/2014  
Partícipe: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
Objeto: Colaboração Técnica em Análises de Solo e Ciências do Solo em 
Maracanaú/Ceará - Adna Viana Dutra. 
Valor: não há repasse 
Data da Assinatura: 29 de outubro de 2014. 
                 Houve Movimentações Financeiras – Descentralizações, totalizando o 
montante executado de R$15.401.179,84 (Quinze milhões, quatrocentos e um mil, cento e 
setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 
PROGRAMA DE TRABALHO – 12.306.2030.8744.0001 – APOIO À ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
Objetivo: - Atender o Programa Nacional de Alimentação - PNAE.   
Fonte de Recursos – 0112 
Elemento de despesa – 3390.32 – R$691.040,00 
Valor Orçado – R$691.040,00 - Empenhado – - 0 - – Devolvido – R$691.040,00. 
Total do Programa de Trabalho – R$691.040,00. 
 
PROGRAMA DE TRABALHO – 12.363.2031.20RW.0001 – APOIO À FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.  
Objetivo: - Atender a Bolsa Formação do PRONATEC.   
Fonte de Recursos – 0112 
Elementos de despesas – 3390.14 – R$     14.600,16  
                                           - 3390.18 – R$5.624.746,59 
                                           - 3390.30 – R$1.281.467,52 
                                           - 3390.32 – R$     65.250,00 
                                           - 3390.36 – R$2.381.891,59 
                                           - 3390.39 – R$   400.000,00 
                                           - 3390.48 – R$4.010.444,98 
                                           - 3391.47 – R$   471.359,64 
Valor Orçado – R$14.249.760,48 - Empenhado – R$9.315.278,97 – Devolvido – 
R$4.934.481,51. 
Total do Programa de Trabalho – R$14.249.760,48. 
 
PROGRAMA DE TRABALHO – 12.363.2031.8252.0001 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
E TECNOLÓGICA A DISTÂNCIA. 
Objetivo – Atender ETEC BRASIL EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA- EAD 
Fonte de recursos – 0112 
Elementos de despesa – 3390.14 – R$  19.248,75 
                                           3390.30 – R$    2.165,43 
                                           3390.33 – R$    5.000,00 
                                           3390.36 – R$  11.475,00 
                                           3390.39 – R$  80.475,00 

Processo n.º 23306.000937/2014-50 

Acordo de Cooperação n.º 007/2014 
Partícipe: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 
Objeto: Colaboração Técnica na área de Tecnologia da Informação do Campus São Paulo 

- Vinícius Barcelos da Silva 

Valor: não há repasse 
Data da Assinatura: 14 de agosto de 2014. 

Processo n.º 23314.000042/2014-16 

Acordo de Cooperação n.º 008/2014 
Partícipe: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
Objeto: Colaboração Técnica em Análises de Solo e Ciências do Solo em 
Maracanaú/Ceará - Adna Viana Dutra. 

Valor: não há repasse 
Data da Assinatura: 29 de outubro de 2014. 

Houve Movimentações Financeiras - Descentralizações, totalizando o 
montante executado de R$15.401.179,84 (Quinze milhões, quatrocentos e um mil, cento e 

setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 
PROGRAMA DE TRABALHO -— 12.306.2030.8744.0001 - APOIO À ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA. 
Objetivo: - Atender o Programa Nacional de Alimentação - PNAE. 

Fonte de Recursos — 0112 
Elemento de despesa — 3390.32 — R$691.040,00 

Valor Orçado — R$691.040,00 - Empenhado — - O - — Devolvido — R$691.040,00. 

Total do Programa de Trabalho — R$691.040,00. 

PROGRAMA DE TRABALHO — 12.363.2031.20RW.0001 - APOIO À FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. 
Objetivo: - Atender a Bolsa Formação do PRONATEC. 
Fonte de Recursos — 0112 
Elementos de despesas — 3390.14 —- R$ 14.600,16 

- 3390.18 — R$5.624.746,59 

- 3390.30 — R$1.281.467,52 
- 3390.32 — R$ 65.250,00 

- 3390.36 — R$2.381.891,59 

- 3390.39 — R$ 400.000,00 

- 3390.48 — R$4.010.444,98 
- 3391.47 — R$ 471.359,64 

Valor Orçado — R$14.249.760,48 - Empenhado — R$9.315.278,97 — Devolvido — 

R$4.934.481,51. 
Total do Programa de Trabalho — R$14.249.760,48. 

PROGRAMA DE TRABALHO -— 12.363.2031.8252.0001 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

E TECNOLÓGICA A DISTÂNCIA. 

Objetivo — Atender ETEC BRASIL EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA- EAD 

Fonte de recursos — 0112 
Elementos de despesa — 3390.14 — R$ 19.248,75 

3390.30 - R$ 2.165,43 

3390.33 - R$ 5.000,00 

3390.36 — R$ 11.475,00 
3390.39 —- R$ 80.475,00 
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                                           3391.47 – R$    1.410,00 
                                           4490.52 – R$200.605,18 
Valor Orçado – R$320.379,36 Empenhado - R$240.225,45 – Devolvido – R$80.153,91. 
Total do Programa de Trabalho – R$240.225,45. 
 
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL NÍVEL SUPERIOR - CAPES 
PROGRAMA DE TRABALHO – 12.364.2032.20GK.0001 – FOMENTO ÀS AÇÕES DE 
GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.     
Objetivo – Atender o Microscopia Ótica para caracterização morfológica e funcional. 
Fonte de recursos – 0112  
Elementos de despesa – 4590.52 – R$140.000,00 
Valor Orçado – R$140.000,00 – Empenhado – R$137.748,00 - Devolvido – R$2.252,00. 
Total do Programa de Trabalho – R$140.000,00. 
 
XII – A VERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PESSOAL 
              Durante o exercício de 2014 realizamos dois trabalhos de verificação da 
consistência da folha de pagamento de pessoal, tais como: 
- O Boletim de Serviço do mês de dezembro de 2014 não foi disponibilizado no site do 
IFSP, contrariando o Inciso II, artigo 1.º da Lei n.º 4.965, de 5 de maio de 1966.  
             Verificou-se que a Coordenadoria de Legislação e Normas responsável 
por atos de concessão de aposentadoria cadastrou as informações no Sistema 
SISAC/TCU e encaminhou os respectivos processos de aposentadoria e pensões 
ao órgão setorial de controle interno, atendendo os dispositivos da IN/TCU N.º 
55/2007.  

ADMISSÃO 

CAMPI QUANTITATIVO 
Araraquara 22 
Avaré 52 
Barretos 52 
Birigui 34 
Boituva 48 
Bragança Paulista 34 
Campinas 16 
Campos do Jordão 25 
Capivari 38 
Caraguatatuba 29 
Catanduva 28 
Cubatão 37 
Guarulhos 58 
Hortolândia 31 
Itapetininga 33 
Matão 35 
Piracicaba 25 
Presidente Epitácio 49 
Registro 45 
Salto 29 
São Carlos 26 
São João da Boa Vista 29 

3391.47 — R$ 1.410,00 

4490.52 — R$200.605,18 
Valor Orçado — R$320.379,36 Empenhado - R$240.225,45 — Devolvido — R$80.153,91. 

Total do Programa de Trabalho — R$240.225,45. 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL NÍVEL SUPERIOR - CAPES 

PROGRAMA DE TRABALHO — 12.364.2032.20GK.0001 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE 

GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. 
Objetivo — Atender o Microscopia Ótica para caracterização morfológica e funcional. 

Fonte de recursos — 0112 
Elementos de despesa — 4590.52 — R$140.000,00 
Valor Orçado — R$140.000,00 — Empenhado — R$137.748,00 - Devolvido — R$2.252,00. 

Total do Programa de Trabalho — R$140.000,00. 

XIl — A VERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PESSOAL 

Durante o exercício de 2014 realizamos dois trabalhos de verificação da 

consistência da folha de pagamento de pessoal, tais como: 

- O Boletim de Serviço do mês de dezembro de 2014 não foi disponibilizado no site do 
IFSP, contrariando o Inciso Il, artigo 1.º da Lei n.º 4.965, de 5 de maio de 1966. 

Verificou-se que a Coordenadoria de Legislação e Normas responsável 
por atos de concessão de aposentadoria cadastrou as informações no Sistema 

SISAC/TCU e encaminhou os respectivos processos de aposentadoria e pensões 
ao órgão setorial de controle interno, atendendo os dispositivos da IN/TCU N.º 

55/2007. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ADMISSÃO 
CAMPI QUANTITATIVO 

Araraquara 22 

Avaré 52 

Barretos 52 

Birigui 34 
Boituva 48 

Bragança Paulista 34 

Campinas 16 

Campos do Jordão 25 

Capivari 38 

Caraguatatuba 29 

Catanduva 28 

Cubatão 37 

Guarulhos 58 

Hortolândia 31 

Itapetininga 33 

Matão 35 

Piracicaba 25 

Presidente Epitácio 49 

Registro 45 

Salto 29 

São Carlos 26 

São João da Boa Vista 29         
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São José dos Campos 31 
São Paulo 164 
Sertãozinho 22 
São Roque 23 
Suzano 31 
Votuporanga 27 
Reitoria 105 
Total 1178 

 
DESLIGAMENTOS 

CAMPI QUANTITATIVO 
Araraquara 9 
Avaré 8 
Barretos 13 
Birigui 10 
Boituva 9 
Bragança Paulista 13 
Campos do Jordão 9 
Capivari 5 
Caraguatatuba 6 
Catanduva 7 
Cubatão 13 
Guarulhos 6 
Hortolândia 8 
Itapetininga 8 
Matão 7 
Piracicaba 3 
Presidente Epitácio 15 
Registro 8 
Salto 10 
São Carlos 9 
São João da Boa Vista 6 
São José dos Campos 5 
São Paulo 91 
São Roque 7 
Sertãozinho 14 
Suzano 3 
Votuporanga 4 
Reitoria 44 
Total 350 

 
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

CAMPI QUANTITATIVO 
Cubatão 5 
São Paulo 10 
Reitoria 2 
Total 17 
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São Paulo 

São Roque 

Sertãozinho 

Suzano 

Votuporanga 

Reitoria 44 

Total 350 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

CAMPI QUANTITATIVO 

Cubatão 5 

São Paulo 10 

Reitoria 2 

Total 17 
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CONCESSÃO DE PENSÃO 

CAMPUS QUANTITATIVO 
São Paulo 2 
Total 2 

  
XIII - FATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU 
ORGANIZACIONAL COM IMPACTO SOBRE A AUDITORIA INTERNA 
 No exercício de 2013, tivemos uma ampliação no quadro de servidores 
lotados na Unidade de Auditoria Interna, cujas demandas apresentadas por 
ocasião do funcionamento dos campi e do aumento das demandas de auditorias 
em função da descentralização orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos 
campi, ficando sob a responsabilidade da execução dos seus orçamentos, 
gerando assim maior número de processos e os escopos a serem analisados a 
cada ação de auditoria, sofrendo uma alteração da demanda das análises de 
maiores quantidades de documentos para que se obtenham dados mais 
consistentes para subsidiar as conclusões desta UADIN. 
 As auditoras, que foram nomeadas em meado de julho e agosto de 2013, 
respectivamente, não apresentam ainda uma produtividade ideal devido à fase 
inicial de adaptação, sendo que estão recebendo treinamentos para adquirir 
conhecimentos e dominar as técnicas e as matérias essenciais, para interagir e 
dominar os normativos para execução das suas atribuições. 
 Atualmente, o IFSP conta com vinte e nove campi: Araraquara, Avaré, 
Barretos, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, 
Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, 
Itapetininga, Jacareí, Matão, Piracicaba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São 
Carlos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Paulo, São Roque, 
Sertãozinho, Suzano, Votuporanga. 
 A estrutura da Unidade de Auditoria Interna ainda é insuficiente e 
desproporcional ao tamanho, com uma reitoria e 29 campi, quantidade de 
recursos geridos, complexidade das atividades e das dificuldades operacionais do 
IFSP. 
 Com a expansão do IFSP, há necessidade de reestruturação da UADIN, 
com lotação de no mínimo mais quatro servidores técnico-administrativos, de nível 
superior, para desempenhar todas as atividades que lhe são demandadas.  
 
XIV – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DA AUDITORIA 
INTERNA 
a) Fórum Nacional dos Auditores Internos das Instituições Federais Vinculadas ao MEC – 
FONAI/MEC 
- A Chefe da Unidade de Auditoria Interna e as servidoras Carina Ribeiro de Castro e 
Nuemis Francisco participaram do 40.º FONAItec.  
Tema: Compromisso com a Evolução Técnica do Controle Público.  
Local: Campo Grande/MS. 
Período: 14 a 16 de maio de 2014 – 24 horas. 
 
- A Chefe da Unidade de Auditoria Interna e as servidoras Alessandra Vaz Ferreira, 
Carina Ribeiro de Castro e Nuemis Francisco, participaram do 41.º FONAITec.  
Tema: Capacitação Técnica das Auditorias Internas do Ministério da Educação.  

CONCESSÃO DE PENSÃO   

  

  

        

CAMPUS QUANTITATIVO 

São Paulo 2 

Total 2 

XIHI  - FATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU 
ORGANIZACIONAL COM IMPACTO SOBRE A AUDITORIA INTERNA 

No exercício de 2013, tivemos uma ampliação no quadro de servidores 
lotados na Unidade de Auditoria Interna, cujas demandas apresentadas por 
ocasião do funcionamento dos campi e do aumento das demandas de auditorias 

em função da descentralização orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos 
campi, ficando sob a responsabilidade da execução dos seus orçamentos, 

gerando assim maior número de processos e os escopos a serem analisados a 

cada ação de auditoria, sofrendo uma alteração da demanda das análises de 
maiores quantidades de documentos para que se obtenham dados mais 

consistentes para subsidiar as conclusões desta UADIN. 
As auditoras, que foram nomeadas em meado de julho e agosto de 2013, 

respectivamente, não apresentam ainda uma produtividade ideal devido à fase 
inicial de adaptação, sendo que estão recebendo treinamentos para adquirir 

conhecimentos e dominar as técnicas e as matérias essenciais, para interagir e 
dominar os normativos para execução das suas atribuições. 

Atualmente, o IFSP conta com vinte e nove campi: Araraquara, Avaré, 

Barretos, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, 

Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, 
Itapetininga, Jacareí, Matão, Piracicaba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São 

Carlos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Paulo, São Roque, 
Sertãozinho, Suzano, Votuporanga. 

A estrutura da Unidade de Auditoria Interna ainda é insuficiente e 
desproporcional ao tamanho, com uma reitoria e 29 campi, quantidade de 

recursos geridos, complexidade das atividades e das dificuldades operacionais do 
IFSP. 

Com a expansão do IFSP, há necessidade de reestruturação da UADIN, 
com lotação de no mínimo mais quatro servidores técnico-administrativos, de nível 

superior, para desempenhar todas as atividades que lhe são demandadas. 

XIV - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DA AUDITORIA 
INTERNA 
a) Fórum Nacional dos Auditores Internos das Instituições Federais Vinculadas ao MEC — 

FONAI/MEC 
- À Chefe da Unidade de Auditoria Interna e as servidoras Carina Ribeiro de Castro e 

Nuemis Francisco participaram do 40.º FONAltec. 
Tema: Compromisso com a Evolução Técnica do Controle Público. 
Local: Campo Grande/MS. 

Período: 14 a 16 de maio de 2014 — 24 horas. 

- A Chefe da Unidade de Auditoria Interna e as servidoras Alessandra Vaz Ferreira, 
Carina Ribeiro de Castro e Nuemis Francisco, participaram do 41.º FONAITec. 

Tema: Capacitação Técnica das Auditorias Internas do Ministério da Educação. 
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Local: João Pessoa/PB. 
Período: 24 a 28 de novembro de 2014 – 40 horas 
                 Os resultados alcançados foram à troca de idéias e experiências com os 
participantes, os conhecimentos, as qualificações e a possibilidade da aproximação dos 
órgãos oficiais de controle interno e externo (CGU e TCU). 
 
- As servidoras Nuemis Francisco e Carina Ribeiro de Castro participaram do Curso 
Gestão de Contratos e Fiscalização - ESAF. 
Local: São Paulo/SP 
Período: 30 de julho de 2014 a 01 de agosto de 2014 – 24 horas. 
 
- A servidora Eliane Gomes de Oliveira participou do Curso de Atendimento ao Público 
Interno e Externo – ESAF. 
Local: São Paulo/SP 
Período: 21 a 23 de julho de 2014 – 40 horas. 
 
-  As servidoras Alessandra Vaz Ferreira, Carina Ribeiro de Castro, Eliane Gomes de 
Oliveira e Nuemis Francisco participaram do 1º Curso de Formação de Auditores Internos 
do Ministério da Educação – FONAI/MEC  
Local: UFABC - Santo André/SP 
Período: 15 a 19 de setembro de 2014 – 40 horas. 
 
- As servidoras Alessandra Vaz Ferreira, Carina Ribeiro de Castro e Nuemis Francisco, 
participaram da 11ª Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de 
Contratações Públicas 
Local: Brasília/DF. 
Período: 13 a 17 de outubro de 2014 – 40 horas. 
 
XV – DESCRIÇÃO DOS GASTOS COM A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA  
Em 2014, a Unidade de Auditoria Interna teve os seguintes gastos, ultrapassando o 
previsto no PAINT/2014, no valor de R$94,42. 
 DIÁRIAS  ................................................. R$12.053,10 
 PASSAGENS........................................... R$12.541,32 
 TREINAMENTOS......................................R$  5.500,00 
 TOTAL.......................................................R$30.094,42 
 
XVI – CONCLUSÃO 
 Em face do exposto e em cumprimento das Instruções Normativas da 
CGU n.º 07 e n.º 01, de 29/12/2006 e 03/01/2007, respectivamente, apresentamos 
a essa Controladoria Geral da União os resultados dos trabalhos da Unidade de 
Auditoria Interna, referente ao exercício de 2014, para apreciação. 
 
 
 

São Paulo, 30 de janeiro de 2015. 
  

 
VANILDA PAIS DE LIMA 

CHEFE DA UADIN 

Local: João Pessoa/PB. 
Período: 24 a 28 de novembro de 2014 — 40 horas 

Os resultados alcançados foram à troca de idéias e experiências com os 
participantes, os conhecimentos, as qualificações e a possibilidade da aproximação dos 

órgãos oficiais de controle interno e externo (CGU e TCU). 

- As servidoras Nuemis Francisco e Carina Ribeiro de Castro participaram do Curso 

Gestão de Contratos e Fiscalização - ESAF. 
Local: São Paulo/SP 

Período: 30 de julho de 2014 a 01 de agosto de 2014 — 24 horas. 

- À servidora Eliane Gomes de Oliveira participou do Curso de Atendimento ao Público 
Interno e Externo — ESAF. 

Local: São Paulo/SP 
Período: 21 a 23 de julho de 2014 — 40 horas. 

- As servidoras Alessandra Vaz Ferreira, Carina Ribeiro de Castro, Eliane Gomes de 

Oliveira e Nuemis Francisco participaram do 1º Curso de Formação de Auditores Internos 

do Ministério da Educação — FONAI/MEC 
Local: UFABC - Santo André/SP 

Período: 15 a 19 de setembro de 2014 — 40 horas. 

- As servidoras Alessandra Vaz Ferreira, Carina Ribeiro de Castro e Nuemis Francisco, 

participaram da 112 Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de 
Contratações Públicas 
Local: Brasília/DF. 

Período: 13 a 17 de outubro de 2014 — 40 horas. 

XV - DESCRIÇÃO DOS GASTOS COM A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

Em 2014, a Unidade de Auditoria Interna teve os seguintes gastos, ultrapassando o 

previsto no PAINT/2014, no valor de R$94,42. 

DIÁRIAS R$12.053,10 
PASSAGENS... R$12.541,32 
TREINAMENTOS... R$ 5.500,00 
TOTAL... R$30.094,42 

XVI - CONCLUSÃO 
Em face do exposto e em cumprimento das Instruções Normativas da 

CGU n.º 07 en.º 01, de 29/12/2006 e 03/01/2007, respectivamente, apresentamos 
a essa Controladoria Geral da União os resultados dos trabalhos da Unidade de 

Auditoria Interna, referente ao exercício de 2014, para apreciação. 

São Paulo, 30 de janeiro de 2015. 

VANILDA PAIS DE LIMA 

CHEFE DA UADIN 
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XVII - ANEXO I 
 

QUADRO HORA/HOMEM – EXERCÍCIO 2014 
REALIZADO 

 
 

MÊS 
 

TITULAR/CONTADOR 
 

CONTADOR 
 

TOTAL 
 
 

 
DIAS 

ÚTEIS 

 
HORA/HOMEM 

 
DIAS 

ÚTEIS 

 
HORA/HOMEM 

 

 
JAN 

 
20 

 
160 

 
02 RECESSOS 

 
20 

 
160 

 
02 RECESSOS 

 
320 

 
FEV 

 
20 

 
160 

 
-0- 

 
12 

 
96 

 
08 FERIAS 

 
256 

 
MAR 

 
16 

 
128 

 
02 RECESSOS 

 
16 

 
128 

 
02 RECESSOS 

 
256 

 
ABR 

 
19 

 
152 

 
01RECESSO 

 
18  

 
144 

01RECESSO 
01FALTA 

 
296 

 
MAI 

 
14 

 
112 

 
06 FÉRIAS 

 
20 

 
160 

 
-0- 

 
272 

 
JUN 

 
15 

 
120 

02 FÉRIAS 
01RECESSO 
01FALTA 

 
15 
 

 
120 

01RECESSO 
03 FALTAS 
 

 
240 

 
JUL 

 
20 

 
160 

02 ECESSOS 
01FERIADO 

 
20 

 
160 

02 FALTAS 
01FERIADO 

 
320 

 
AGO 

 
20 

 
160 

 
01FALTA 

 
21 

 
168 

 
-0- 

 
328 

 
SET 

 
14 

 
112 

 
08 FÉRIAS 

 
15 

 
120 

 
07 FÉRIAS 

 
232 

 
OUT 

 
19 

 
152 

 
02 RECESSOS 

 
11 

 
88 

08 FÉRIAS 
02 FALTAS 

 
240 

 
NOV 

 
18 

 
144 

 
-0- 

 
18 

 
144 

 
-0- 

 
288 

 
DEZ 

 
15 

 
120 

                              
02 RECESSOS 
 

 
15 

 
120 

 
02 RECESSOS 

 
240 

 
TOTAL 

 
210 

 
1680 

 
248 

 
201 

 
1608 

 
320 

 
3288 

                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVII - ANEXO | 

QUADRO HORA/HOMEM - EXERCÍCIO 2014 
REALIZADO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

DIAS HORA/HOMEM DIAS HORA/HOMEM 
UTEIS UTEIS 

JAN 20 160 | 02 RECESSOS 20 160 | 02 RECESSOS 320 

FEV 20 160 -0- 12 96 08 FERIAS 256 

MAR 16 128 | 02 RECESSOS 16 128 | 02 RECESSOS 256 
O1RECESSO 

ABR 19 152 | O1RECESSO 18 144 | O1FALTA 296 

MAI 14 112 | 06 FÉRIAS 20 160 -O- 212 
02 FERIAS O1RECESSO 

JUN 15 120 | OIRECESSO 15 120 | 03 FALTAS 240 
O1FALTA 
02 ECESSOS 02 FALTAS 

JUL 20 160 | OTFERIADO 20 160 | OTFERIADO 320 

AGO 20 160 | O1FALTA 21 168 -O- 328 

SET 14 112 | 08 FÉRIAS 15 120 /07 FÉRIAS 232 
08 FERIAS 

OUT 19 152 | 02 RECESSOS 11 88 | O2 FALTAS 240 

NOV 18 144 -0- 18 144 -O- 288 

DEZ 15 120 | 02 RECESSOS 15 120 | 02 RECESSOS 240 

TOTAL 210 1680 248 201 1608 320 3288 
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MÊS 
 

AUDITOR 
 

AUDITOR 
 

TOTAL 
 
 

 
DIAS 

ÚTEIS 

 
HORA/HOMEM 

 
DIAS 

ÚTEIS 

 
HORA/HOMEM 

 

 
JAN 

 
01 

 
8 

02 RECESSOS 
15 FÉRIAS  
04 FALTAS 

 
20 

 
160 

 
02 RECESSOS 

 
168 

 
FEV 

 
20 

 
160 

 
-0- 

 
20 

 
160 

 
-0- 

 
320 

 
MAR 

 
16 

 
128 

 
02 RECESSOS 

 
16 

 
128 

 
02 RECESSOS 

 
256 

 
ABR 

 
19 

 
152 

 
01RECESSO 

 
19 

 
152 

 
01RECESSO 

 
304 

 
MAI 

 
20 

 
160 

 
-0- 

 
20 

 
160 

 
-0- 

 
320 

 
JUN 

 
18 

 
144 

 
01RECESSO 

 
17 

 
136 

01RECESSO 
01FALTA 

 
280 

 
JUL 

 
14 

 
112 

 
01FERIADO 
08 FÉRIAS 

 
22 

 
176 

 
01FERIADO 

 
288 

 
AGO 

 
21 

 
168 

 
-0- 

 
21 

 
168 

 
-0- 

 
336 

 
SET 

 
21 

 
168 

 
01FALTA 

 
22 

 
176 

 
-0- 

 
344 

 
OUT 

 
19 

 
152 

 
02 RECESSOS 

 
16 

 
128 

02 RECESSOS 
03 FÉRIAS 

 
280 

 
NOV 

 
18 

 
144 

 
-0- 

 
13 

 
104 

 
05 FÉRIAS 

 
248 

 
DEZ 

 
15 

 
120 

 
02 RECESSOS 
 

 
15 

 
120 

 
02 RECESSOS 

 
240 

 
TOTAL 

 
202 

 
1616 

 
312 

 
221 

 
1768 

 
160 

 
3384 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

DIAS HORA/HOMEM DIAS HORA/HOMEM 
ÚTEIS ÚTEIS 

02 RECESSOS 
JAN 01 8 | 15 FÉRIAS 20 160 | 02 RECESSOS | 168 

04 FALTAS 

FEV 20 160 -0- 20 160 -0- 320 
  

MAR 16 128 | 02 RECESSOS 16 128 | 02 RECESSOS 256 
  

  

  

  

  

  

  

  

ABR | 19 | 152 |O1RECESSO | 19 | 152 |O1RECESSO | 304 

MAI | 20 | 160 -0- 20 | 160 -0- 320 
O1RECESSO 

JUN | 18 | 144 |O1RECESSO | 17 | 136 |O1FALTA 280 

JUL | 14 | 112 | O1FERIADO 22 | 176 | O1FERIADO 288 
08 FÉRIAS 

AGO | 21 | 168 -0- 21 | 168 -0- 336 

SET | 21 | 168 |O1FALTA 22 | 176 -0- 344 
02 RECESSOS 

OUT | 19 | 152 |O2RECESSOS| 16 | 128 |O3 FÉRIAS 280 

NOV | 18 | 144 -0- 13 | 104 | 05 FÉRIAS 248 
  

DEZ 15 120 | 02 RECESSOS 15 120 | 02 RECESSOS 240 

  

TOTAL | 202 | 1616 312 221 | 1768 160 3384                     
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MÊS 
 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
 
 

 
DIAS ÚTEIS 

 
HORA/HOMEM 

 
JAN 

 
12 

 
96 

02 RECESSOS 
08 FÉRIAS  

 
FEV 

 
12 

 
96 

 
08 FÉRIAS 
 

 
MAR 

 
13 

 
104 

01FALTA 
02RECESSOS 

 
ABR 

 
19 

 
152 

 
01RECESSO 

 
MAI 

 
19 

 
152 

 
01FALTA 

 
JUN 

 
16 

 
128 

01RECESSO 
02FALTAS 

 
JUL 

 
21 

 
168 

01FERIADO 
01FALTA 

 
AGO 

 
16 

 
128 

 
05 FÉRIAS 

 
SET 

 
12 

 
96 

 
10 FÉRIAS 

 
OUT 

 
19 

 
152 

 
02 RECESSOS 

 
NOV 

 
18 

 
144 

 
-0- 

 
DEZ 

 
15 

 
120 

 
02 RECESSOS 
 

 
TOTAL 

 
192 

 
1536 

 
376 

TOTAL GERAL 1026 8208 1416 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

DIAS ÚTEIS HORA/HOMEM 

02 RECESSOS 
JAN 12 96 08 FÉRIAS 

FEV 12 96 08 FÉRIAS 

O01FALTA 
MAR 13 104 O02RECESSOS 

ABR 19 152 O01RECESSO 

MAI 19 152 O01FALTA 
O1RECESSO 

JUN 16 128 O2FALTAS 
O1FERIADO 

JUL 21 168 O01FALTA 

AGO 16 128 05 FÉRIAS 

SET 12 96 10 FÉRIAS 

OUT 19 152 02 RECESSOS 

NOV 18 144 -0- 

DEZ 15 120 02 RECESSOS 

TOTAL 192 1536 376 
TOTAL GERAL 1026 8208 1416         
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