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NOTA TÉCNICA Nº 001/2020-AUDI/CONSUP/IFPE

ASSUNTO: Recomendações a serem encaminhadas à Comissão Permanente da Corregedoria 

do IFPE.

Ao Titular da Unidade de Auditoria Interna,

1. INTRODUÇÃO.

Em atendimento ao item nº 15 do anexo I do Plano Anual de Auditoria Interna, exercício 

2020, que tem o objetivo de verificar e acompanhar as recomendações da Auditoria Interna 

do IFPE, apresentamos a Nota Técnica nº 001/2020 com as recomendações referentes à 

apuração de responsabilidades e pendentes de providências.

2. OCORRÊNCIAS.

A presente Nota Técnica apresenta 09 recomendações da Auditoria Interna, constantes nos 

seguintes Relatórios de Auditoria:

Nome do Campus Relatório nº Quantidade de 
Recomendações

Campus Barreiros 20/2015 (Gestão de Suprimento de 
Bens/Serviços)

1

Campus Recife 15/2014 (Gestão de Suprimento de 
Bens e Serviços/Contrato de Obras, 
Compras e Serviços.

6

23/2015 (Gestão Patrimonial/Meios de 
Transporte).

2

Conforme disposto no item “h” da Orientação Normativa  nº 02/2015,  da Controladoria-

Geral  da União (CGU),  recomendações que tenham sido reiteradas repetidas  vezes,  com 

mais  de  três  anos  de  emitidas,  sem  que  tenha  havido  iniciativa  do  gestor  para  seu 

atendimento  (rejeição  tácita),  sendo  prioritárias/relevantes  ou  recomendações  com 

reiterada rejeição expressa por parte do gestor, devem ter seu monitoramento finalizado, 



bem como deve ser avaliada a pertinência do encaminhamento a outras instâncias, como a 

Corregedoria ou Ministério Público.

Diante disso e considerando a gravidade das recomendações mencionadas, algumas delas 

enviadas ao gestor há mais de cinco anos, sem que houvesse demonstração de esforços para 

o atendimento, finalizamos os monitoramentos e propomos o encaminhamento à Comissão 

Permanente da Corregedoria do IFPE.

Ademais, cabe destacar que as últimas análises realizadas pela Auditoria Interna relativas às 

recomendações desta Nota Técnica estão presentes nos Relatórios de Monitoramento nº 

006/2019  e  nº  007/2019,  encaminhados  à  gestão  nos  dias  17/10/2019  e  20/12/2019 

respectivamente.

3. RELAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA A SEREM ENCAMINHADAS À 

COMISSÃO PERMANENTE DA CORREGEDORIA DO IFPE.

3.1 Relatório de Auditoria nº 020/2015 - Campus Barreiros:

3.1.1

Constatação  1.1.1.8: Contratação,  pelo  IFPE  -  Campus Barreiros,  de  empresa  não 
vencedora do grupo ao qual o Campus estava vinculado.

Recomendação 02:  Adotar medidas que visem o cancelamento da contratação irregular 
da empresa Serval - Serviços Auxiliares Ltda – ME, oriunda do Pregão nº 01/2014, bem 
como apurar a responsabilidade da contratação de empresa distinta daquela para o qual 
foi adjudicado o objeto da licitação.

3.2 Relatório de Auditoria nº 15/2014 - Campus Recife:

3.2.1

Constatação  1.1.1.17:  Realização  de  despesas  sem  cobertura  contratual,  referente  à 
aquisição de equipamentos e serviços não compreendidos como manutenção veicular.

Recomendação 02: Apurar responsabilidade quanto às despesas realizadas em desacordo 
com o objeto do contrato 03/2011, UG 158464 (Cláusula Primeira).

3.2.2

Constatação  1.1.1.20:  Divergência  entre  a  nota  fiscal  de  execução  do  contrato  de 
manutenção e  gerenciamento  de  frotas  e  notas  fiscais  de  substituição de peças  e/ou 
serviços de manutenção.

Recomendação  01:  Proceder  ao  imediato  levantamento  contábil  com  o  propósito  de 
verificar a realização de pagamento dos serviços com divergência de valores entre as notas 
fiscais  de execução do contrato de manutenção e gerenciamento de frotas e as notas 
fiscais  de  substituição  de  peças  e/ou  serviços  de  manutenção.  Com  o  devido 
ressarcimento na situação em que for comprovada a divergência.

3.2.3



Constatação 1.1.1.21: Pagamento efetuado com base em documento sem validade fiscal.

Recomendação 01:  Proceder ao imediato levantamento da efetiva realização do serviço 
de  “mão-de-obra  mecânica”,  no  valor  de  R$  2.193,00  com  base  no  documento  sem 
validade fiscal, n.º 020004, folha 04 do processo 23295.007186.2012-15. Recomendando 
devolução ao erário em caso de pagamento indevido ou não realização do serviço.

3.2.4

Constatação  1.1.1.22: Ausência  de  razoabilidade  e  proporcionalidade  entre  valores  e 
quantidades de serviços de substituição de peças.

Recomendação 01: Proceder a imediata apuração de responsabilidade nas notas fiscais de 
serviços de manutenção de veículo, do exercício de 2011 até 2014, e, especialmente, nas 
divergências evidenciadas pela auditoria.

3.2.5

Constatação 1.1.1.31:  Ausência  de  equipamentos  adquiridos  e  instalados  nos veículos 
oficiais.

Recomendação 02:  Proceder a imediata apuração para esclarecimento sobre a ausência 
do  GPS  do  veículo  KLD  2613,  GPS  e  caixa  de  câmbio  do  veículo  KHM  3944,  GPS  e 
Rádio/DVD do veículo KLD 2623 e GPS do veículo KKE 9425.

3.2.6

Constatação 1.1.1.32: Aquisição de equipamentos acima do valor de mercado.

Recomendação 02: Apurar responsabilidade quanto as aquisições do DVD Automotivo H-
Buster  HBD-7688AV,  instalado no veículo  KIZ  4911  e  DVD/MP3/WMA/USB Player  GT1 
S103A Preto GOTO, instalado no veículo KLD 2313, com sobrepreço de R$ 2.240,10 e R$ 
296.91, respectivamente.

3.3 Relatório de Auditoria nº 23/2015 - Campus Recife

3.3.1

Constatação 1.1.2.4:  Utilização dos veículos oficiais em finalidades diversas ao interesse 
público.

Recomendação  03:  Promover  o  levantamento  de  todos  os  deslocamentos  em  carros 
oficiais  cuja  finalidade  foi  conduzir  servidores  e  terceiros  para  participar  de  aulas  do 
programa de Mestrado da Faculdade do Norte do Pará (FACNORTE) no município de Glória 
de Goitá/PE, apurando a responsabilidade pelas autorizações.

3.3.2

Constatação 1.1.2.5:  Ausência  de confirmação do efetivo deslocamento para  os  locais 
informados nas requisições de transporte.

Recomendação 02: Promover o levantamento dos deslocamentos efetuados no exercício 
de 2015 com o propósito de  verificar a quilometragem percorrida incompatível  com a 
registrada  no  campo  destino/itinerário (local  e  percurso  a  ser  seguido),  bem  como 
verificar  se  a  quilometragem  de  entrada  e  saída  digitada  em  formulário  eletrônico  e 
impresso, indicam que os registros na saída e chegada foram realizados antes ou após o 
transcurso da viagem.



4. CONCLUSÃO.

Diante  do  que  foi  apresentado,  propomos  dar  ciência  à  dirigente  máxima  do  IFPE  da 
presente  Nota  Técnica  com  orientação  de  encaminhamento  à  Comissão  Permanente  da 
Corregedoria  do  IFPE,  para  conhecimento  e  adoção  das  providências  consideradas 
necessárias,  apresentando  a  esta  Auditoria  Interna  os  esclarecimentos  e  as  medidas 
implementadas.

Recife (PE), 03 de janeiro de 2020.
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Nota  Técnica  revisada  e  aprovada.  Encaminhe-se  à  Magnífica  Reitora  do  IFPE   e, 

posteriormente, à Comissão Permanente da Corregedoria do IFPE.

Recife (PE), 06 de janeiro de 2020.
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