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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA nº 02/2018 

AUDITORIA DE GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – 

ALMOXARIFADO 

 

Ao Dirigente Máximo: Magnífico Reitor Wilson Conciani 

Local(is) Auditado(s) ou Unidade(s) Examinada(s):  

- Campus Brasília; 

- Campus Estrutural; 

- Campus Riacho Fundo; 

- Campus Samambaia. 

 

1. Introdução 

A Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Brasília – IFB, cumprindo as atribuições estabelecidas no Decreto nº. 3.591, de 06/09/2000 

alterado pelo Decreto nº. 4.304 de 16/07/2002, vem, por meio deste, encaminhar o Relatório 

de Auditoria Interna nº 02/2018 para apreciação e conhecimento do resultado da Auditoria de 

Gestão do Suprimento de Bens e Serviços – Almoxarifado, conforme item nº 6.2 do Plano 

Anual de Auditoria Interna – PAINT/2018. 

A finalidade deste relatório é cientificar os gestores dos locais auditados acerca dos 

resultados observados em auditoria a fim de verificar o atendimento dos princípios da 

legalidade, economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e da eficiência dos atos e 

fatos praticados. 

 

2. Objetivo 

O objetivo da Auditoria é verificar a regularidade do sistema de gerenciamento do 

estoque e os mecanismos de controle de materiais utilizados no âmbito do Instituto, bem 

como confirmar a aderência às determinações legais definidas para a constituição dos 

procedimentos obrigatórios. 

 

3. Da Metodologia 

 Análise preliminar do objeto de auditoria; 

 Verificar as competências e estrutura organizacional; 
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 Estudar a legislação pertinente; 

 Verificar a existência de relatórios/dossiês/notas técnicas referente aos controles 

internos; 

 Verificar a existência de recomendações do Audin, CGU e TCU; 

 Coletar dados; 

 Analisar e estudar os processos físicos dos materiais auditados; 

 Realizar visitas in loco; 

 Aplicar listas de verificação; 

 Realizar de entrevistas; 

 Apontar constatações verificadas; 

 Identificar e apontar as limitações verificadas quanto aos métodos de investigação 

adotados, em relação ao acesso, qualidade e confiabilidade dos dados obtidos e 

quanto aos aspectos operacionais da auditagem, envolvendo recursos humanos, 

tecnológicos, materiais e financeiros; 

 Elaborar relatório de auditoria de acordo com roteiro específico. 

 

4. Emissão do Relatório 

O relatório evidencia as principais constatações verificadas pela auditoria na análise 

dos processos, apontando as verificações encontradas e respectivas recomendações. 

 

5. Equipe de Auditores Internos 

 Victor Delábio Ferraz de Almeida Meira (titular); 

 Patrícia Maciel da Silva. 

 

6. Da existência de recomendações da Auditoria Interna do IFB 

Não há recomendações em relatórios anteriores para os campi avaliados pela equipe de 

auditoria. 
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7. Execução dos Trabalhos 

A presente auditoria tinha como prazo para planejamento, execução e finalização o 

período de 08 de janeiro a 06 de abril de 2018. 

Inicialmente foram emitidas as SAs de nºs 10 a 13, de 16/02/2018, respectivamente, 

aos Campi Brasília, Estrutural, Riacho Fundo e Samambaia com prazo de atendimento para o 

dia 23/02/2018. Nessas SAs, foram solicitados os nomes dos responsáveis diretos pelas áreas 

e as cópias dos Relatórios Mensais de Movimentação de Almoxarifado e do Inventário Anual 

de Almoxarifado de cada campus, bem como foram feitos questionamentos acerca das rotinas 

dos procedimentos adotados pelos Coordenadores de Almoxarifado.  

 

Tabela 1: Execução dos Trabalhos de Auditoria 

Campus CBRA CEST CRIF CSAM 

Solicitação de 

Auditoria 
N° 10 N° 11 N° 12 N° 13 

Responsáveis pelo 

almoxarifado 

Allex Henrique 

dos Reis Santos 

(SIAPE 2261837) 

Wellington Rubens 

Gabriel Marciel 

(SIAPE 2277821) 

Renato Luís Costa 

Fernandes 

(SIAPE 2331854) 

Jaqueline Rodrigues 

Costa 

(SIAPE 2249289) 

Data da visita in 

loco 
08/03/2018 12/03/2018 23/02/2018 20/02/2018 

 

As visitas in loco ocorreram no período de 20 de fevereiro a 12 de março de 2018, de 

acordo com a disponibilidade dos setores, oportunidade em que foram aplicados os seguintes 

procedimentos: 

1. Escolha aleatória de 10 itens – observação de controle de estoque, guarda, 

conservação, inventário e forma de distribuição; 

2. Sistema de almoxarifado; 

3. Pessoal atuante no setor; 

4. Instalações e condições de armazenamento; 

5. Inventário; 

6. Entradas de material; 

7. Saídas de material; 

8. Rotina de almoxarifado. 
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O resultado das visitas e das respostas das solicitações de auditoria serão apresentadas 

nos tópicos abaixo. 

 

7.1 Campus Brasília 

Após a execução da auditoria e da visita in loco ocorrida no dia 08 de março de 2018, 

esta Audin encaminhou ao campus a SA n° 24, foi atendida por meio do Memorando n° 

16/2018-DGBR/CBRA/IFB.  

Na SA mencionada, esta Auditoria levantou os seguintes questionamentos: 

“1) Não há placa indicando para não fumar no local da armazenagem; 

2) Foram encontrados bens obsoletos, avariados e/ou inservíveis nas instalações do almoxarifado; 

3) Verificou-se que as instalações do almoxarifado não se encontram com limpeza adequada para a 

armazenagem dos materiais em estoque; 

4) Há material estocado em contato direto com o piso e sem respeito à distância mínima do teto e das paredes, 

desrespeitando o item 4.1, alíneas “e” e “l”, da Instrução Normativa nº 205/88 – SEDAP/PR; 

5) Os materiais não se encontram estocados de maneira a possibilitar uma fácil inspeção e um rápido 

inventário, diferente do que determinar o item 4.1, alínea “c” da Instrução Normativa supracitada. 

6) Durante a visita no almoxarifado foi observado que o item abaixo apresenta divergência de quantitativo 

quando em contagem pela auditoria. 

ED Nome SUAP Estoque 

16 

BLOCO RECADO EM PAPEL GRANDE SUPER STICK – FORMATO 

PAUTADO, AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL, COR 

LARANJA/AMARELA, 101MMX101MM, COM 90 FOLHAS (UNIDADE) 

79 80 

22 

DESODORIZANTE/AROMATIZANTE/NEUTRALIZADOR DE ODOR 

PARA AMBIENTES, LATA DE ,300G OU 360 ML, AEROSOL. 

(UNIDADE) 

40 47 

44 

CORDÃO ARREMATE, KIT CORDÃO TECIDO POLIESTER, VERDE, 

15MM X 85 CM, JACARÉ METÁLICO E PORTA CRACHÃ, PVC, 

TRANSPARENTE, 54MM X 86MM. (KIT) 

392 198 

Dessa forma, solicitamos manifestação sobre as inconsistências apresentadas acima.” 

O campus, em sua resposta, asseverou que: 

“1) As referidas placas de “proibido fumar” já estão em locais visíveis. 

2) Os bens obsoletos e inservíveis que se encontram no almoxarifado são bens permanentes de responsabilidade 

da coordenação de patrimônio, cujo o responsável está providenciando local adequado para depositá-los. 

3) Quanto a limpeza do almoxarifado é realizado uma vez na semana, as sextas-feiras, pois o IFB Campus 

Brasília não dispõe de funcionários para limpeza com maior frequência semanal. 

4) Sobre o espaçamento mínimo entre o material, a parede e o teto, ensinado pela Instrução Normativa nº 

205/88 – SEDAP/PR, não há, no momento, espaço físico para esta ação corretiva, pois, existe muito material e 
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pouca área de estoque, logo, como conversado com o Diretor Geral, a Reitoria desocupando o prédio 

administrativo, o Setor de Almoxarifado disporá de um local mais amplo, assim resolve-se essa questão. 

5) Em relação da dificuldade de locomoção interna, como aduz o item 4.1, alínea “C”, da IN supracitada, no 

dia da inspeção o espaço do Almoxarifado estava cheio de instrumentos musicais, que estavam aguardando 

tombamento, assim no momento estes já foram alocados ao seu destino, logo não há mais óbices físicos para 

futuras vistorias. 

6) No tocante as divergências quantitativas entre o sistema e o estoque físico estão todas resolvidas.” 

Verifica-se, portanto, que o campus atendeu todas as indagações levantadas, sendo que 

apenas não foram solucionados os problemas relativos ao espaço físico do Almoxarifado. 

Assim, esta Audin orienta o campus no sentido de que, tão logo haja disponibilidade de um 

local mais amplo para a armazenagem de material de almoxarifado, sejam seguidos os 

preceitos contidos na IN 205/88 – SEDAP/PR. 

 

7.2 Campus Estrutural 

Após a visita in loco ocorrida no dia 12 de março de 2018, encaminhou-se ao campus 

as inconsistências encontradas durante a execução da auditoria por meio da SA nº 25, 

atendida pelo Memorando nº 316/2018-CDAP/DRAP/CEST/IFB.  

Na SA em menção, esta equipe de Auditoria questionou os seguintes pontos: 

1) Observou-se que os materiais do almoxarifado se encontram armazenados em local sem condições físicas 

apropriadas ao estoque e sem segurança ou proteção contra a ação das ameaças climáticas, tendo em vista o 

recente alagamento das instalações do almoxarifado do Campus, ocorrido no dia 09/03/2018, desrespeitando o 

item 4.1, alínea “a”, da Instrução Normativa nº 205/88 – SEDAP/PR; 

2) Não há placa indicando para não fumar no local da armazenagem; 

3) Foram encontrados bens obsoletos, avariados e/ou inservíveis nas instalações do almoxarifado; 

4) Verificou-se que as instalações do almoxarifado não se encontram com limpeza adequada para a 

armazenagem dos materiais em estoque; 

5) Há material estocado em contato direto com o piso e sem respeito à distância mínima do teto e das paredes, 

desrespeitando o item 4.1, alíneas “e” e “l”, da Instrução Normativa nº 205/88 – SEDAP/PR; 

6) Os materiais não se encontram estocados de maneira a possibilitar uma fácil inspeção e um rápido 

inventário, diferente do que determinar o item 4.1, alínea “c” da Instrução Normativa supracitada. 

7) Durante a visita no almoxarifado foi observado que os itens abaixo apresentam divergência de quantitativo 

quando em contagem pela auditoria. 

ED Nome SUAP Estoque 

07 

CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, 

CONSTITUÍDOS DE GRÃO DE CAFÉ TIPO 08, EMBALADOS EM 

EMBALAGEM, TIPO TIJOLO, DUPLA 100% SELADA, ALTO 

208 210 
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VÁCUO, EM PACOTES DE 500G 

14 BOLA BASQUETEBOL. (unidade) 27 31 

14 PESO PARA ARREMESSO (UNIDADE) 5 
5 de 4kg 

e 7 de 5kg 

16 
GRAMPO METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, 

TAMANHO 23/8. (CAIXA) 
122 121 

16 

PRONATEC-PAPEL A3. PAPEL ALCALINO PARA FOTOCÓPIA; 

MED. 297X420MM, FORMATO A3, 75G/M², BRANCO, RESMA COM 

500 FOLHAS. (RESMA) 

40 51 

23 
CAMISETA ESCOLAR GOLA POLO COM LOGOTIPO IFB. 

(UNIDADE) 
129 120 

Dessa forma, solicitamos manifestação sobre as inconsistências apresentadas acima.” 

Em resposta aos questionamento da equipe de Auditoria, o campus fez as seguintes 

afirmações: 

“1) Quanto a esse assunto, informamos que foi encaminhado o Memorando nº 1057/2017-

CDMS/DRAP/CEST/IFB, de 28/12/2017, à PRAD, reiterando providências quanto as demandas de 

manutenção predial do Campus. No referido Memorando foi tratado a questão relativa ao Almoxarifado nos 

seguintes termos:  

O sistema de drenagem instalado na entrada do almoxarifado é insuficiente para a contenção de águas pluviais 

decorrentes de chuva moderada, permitindo a entrada de água no interior do almoxarifado. Com a possibilidade 

de chuva em grande proporção, está ocorrendo inundação em razão do piso da área externa ter a altura 

aproximada a do almoxarifado, portanto, sem margem de segurança para eventualidades naturais provocadas 

pelo tempo e as variáveis do clima, podendo causar prejuízo aos materiais armazenados no local. 

Em resposta a essa demanda, a Diretoria de Engenharia, por intermédio do Mem. 49/2018/DENG/IFB, de 

22/02/2018, informou: 

O sistema de drenagem instalado na entrada do almoxarifado foi uma solução paliativa para amenizar o 

problema de águas pluviais. O fato é que tal parte do edifício foi projetado para ser uma baia para descarregar 

caminhão, para a cantina, e foi solicitado a troca de funcionalidade. Assim, o problema de nível neste prédio 

ficou acentuado. Na planilha orçamentária da obra não estava previsto sistemas de drenagem adicionais neste 

local, assim, a Administração do Campus Estrutural deve solicitar um estudo e um projeto à Diretoria de 

Engenharia, para solucionar o problema. Tal item não pode ser considerado nem manutenção, nem garantia, pois 

é necessária uma adequação das instalações existentes. 

Conforme Memorandos mencionados, o problema de alagamento das dependências do Almoxarifado são de 

conhecimento do Campus e da Diretoria de Engenharia e dependem da realização de nova obra para 

adequação das instalações. 

Cumpre destacar que no projeto inicial do Campus não havia sido previsto espaço destinado a Almoxarifado, o 

que justifica a “troca de funcionalidade” mencionado pela DENG. 
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Considerando que o Almoxarifado não é o único espaço no Campus com problemas de alagamento, o Diretor-

Geral está elaborando documento com todas as pendências relacionadas a estrutura física do CEST para que as 

providências cabíveis sejam tomadas pela Diretoria de Engenharia 

2) As limitações orçamentárias dos Exercícios de 2016 e 2017 não permitiram a aquisição de placas de 

sinalização e avisos de segurança para o Campus. Para o exercício de 2018 há previsão de licitação para 

serviços de identificação visual do Campus e das placas de sinalizações/avisos. Enquanto a licitação não é 

concluída foi afixado no espaço de armazenagem aviso com o indicativo para não fumar no local. 

3) Providências foram tomadas no sentido de transferir os bens obsoletos, avariados e/ou inservíveis das 

dependências do almoxarifado para o depósito localizado abaixo da rampa de acesso ao piso superior do bloco 

administrativo até que seja realizada a baixa patrimonial definitiva desses bens. 

4) A realização da auditoria in loco ocorreu no primeiro dia útil após a forte chuva que alagou as dependências 

do Almoxarifado. Naquele momento, a equipe de limpeza do Campus ainda não havia realizado a limpeza 

daquele espaço, visto que estava sendo priorizada outras áreas também prejudicadas. A limpeza do espaço já 

aconteceu e a situação foi normalizada. 

5) Quanto ao material estocado em contato direto com o piso, informamos que o mesmo será realocado. O 

desrespeito da distância mínima do teto e das paredes deve-se ao tamanho do espaço disponível, visto que, 

conforme já mencionado, o projeto inicial do Campus não contemplava em sua estrutura a existência de 

almoxarifado. Para regularizar a situação às normas exigidas existe a intenção de construção de novo galpão 

que aumentará as dependências do Campus, que dentre outras, propiciarão um novo espaço para armazenagem 

do estoque do almoxarifado. A efetivação da construção do novo galpão está condicionada ao recebimento de 

orçamento de investimento. 

6) O espaço destinado para funcionamento do Almoxarifado impede que os materiais sejam estocados de 

maneira a possibilitar uma fácil inspeção e um rápido inventário. Para regularizar a situação às normas 

exigidas existe a intenção de construção de novo galpão que aumentará as dependências do Campus, que dentre 

outras, propiciarão um novo espaço para armazenagem do estoque do almoxarifado. A efetivação da 

construção do novo galpão está condicionada ao recebimento de orçamento de investimento. 

7)  

ED Nome SUAP Estoque Manifestação do Campus 

07 

CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO 

E MOÍDO, CONSTITUÍDOS DE GRÃO DE 

CAFÉ TIPO 08, EMBALADOS EM 

EMBALAGEM, TIPO TIJOLO, DUPLA 

100% SELADA, ALTO VÁCUO, EM 

PACOTES DE 500G 

208 210 
Foram retiradas 02 unidades para 

consumo, regularizando a situação. 

14 BOLA BASQUETEBOL. (unidade) 27 31 

Será realizado um controle a parte até 

que o material seja solicitado pelo 

Professor de Educação Física e seja 

possível regularizar a situação. 

14 PESO PARA ARREMESSO (UNIDADE) 5 
5 de 4kg 

e 7 de 5kg 

Será realizado um controle a parte até 

que o material seja solicitado pelo 

Professor de Educação Física e seja 
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possível regularizar a situação. 

16 

GRAMPO METAL, TRATAMENTO 

SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 

23/8. (CAIXA) 

122 121 
Será realizada a baixa de uma unidade 

no SUAP regularizando a situação. 

16 

PRONATEC-PAPEL A3. PAPEL 

ALCALINO PARA FOTOCÓPIA; MED. 

297X420MM, FORMATO A3, 75G/M², 

BRANCO, RESMA COM 500 FOLHAS. 

(RESMA) 

40 51 

Será realizado um controle a parte até 

que o material seja solicitado para 

consumo e seja possível regularizar a 

situação. 

23 
CAMISETA ESCOLAR GOLA POLO COM 

LOGOTIPO IFB. (UNIDADE) 
129 120 

No mês de Fevereiro/2018 foi fornecido 

grande quantidade de camisetas para 

serem distribuídas aos alunos. Pode ter 

acontecido um equívoco na contagem 

quando disponibilizado. Será realizada 

a baixa de nove unidades no SUAP 

para regularização da situação. 

“ 

Por meio da resposta do campus, verificou-se que a Direção-Geral já está tomando as 

providências necessários para solucionar as inconsistências apontadas pela Auditoria, já que 

existem apenas empecilhos de ordem que a Administração não pode solucionar no momento.  

Dessa forma, orienta-se ao campus Estrutural que monitore o projeto enviado à 

Diretoria de Engenharia para adequação das instalações existentes com relação ao problema 

de alagamento do Almoxarifado. Orienta-se também que o campus mantenha a Audin 

informada desta situação, bem como da construção de novo galpão no qual há intenção de 

instalar novo espaço para armazenagem do estoque de almoxarifado.  

 

7.3 Campus Riacho Fundo 

A SA nº 22 foi encaminhada ao Campus Riacho Fundo com as inconsistências 

encontradas durante a execução da auditoria e a visita in loco realizada em 23/02/2018, nos 

seguintes termos: 

“1) Não há placa indicando para não fumar no local da armazenagem; 

2) O extintor de incêndio próximo das instalações do almoxarifado se encontra vencido desde novembro de 

2017; 

3) Foram encontrados bens obsoletos, avariados e/ou inservíveis nas instalações do almoxarifado; 

4) Verificou-se que as instalações do almoxarifado não se encontram com limpeza adequada para a 

armazenagem dos materiais em estoque; 

5) Há material estocado em contato direto com o piso e sem respeito à distância mínima do teto e das paredes, 

desrespeitando o item 4.1, alíneas “e” e “l”, da Instrução Normativa nº 205/88 – SEDAP/PR; 
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6) Os materiais não se encontram estocados de maneira a possibilitar uma fácil inspeção e um rápido 

inventário, diferente do que determinar o item 4.1, alínea “c” da Instrução Normativa supracitada. 

7) Durante a visita no almoxarifado foi observado que os itens abaixo apresentam divergência de quantitativo 

quando em contagem pela auditoria. 

ED Nome SUAP Estoque 

11 HIPOCLORITO DE SÓDIO, CAS 7681-52-9, FÓRMULAR NACLO, 

1000ML (FRASCO) 

379 375* 

14 BOLA HANDEBOL (UNIDADE) 30 29 

* O servidor do Campus que acompanhou a visita informou que o produto foi cadastrado errado, pois os 

frascos contados eram de 5000ML, não 1000ML, conforme consta no registro do SUAP. Dessa forma, contou-se 

5 frascos de 1000ML para cada 1 frasco de 1000ML. Foram encontrados 75 frascos de 5000ML, o que equivale 

a 375 frascos de 1000ML. 

 Dessa forma, solicitamos manifestação sobre as inconsistências apresentadas acima.” 

A SA em questão foi atendida por meio do Memorando nº 30/2018-DGRF/IFB, 

informando o que se segue: 

“ 1. Desde 2017 e conforme informado na S.A. nº 40/2017-Audin/IFB, de 17/03/2017, foram instaladas as 

referidas placas, acima do interruptor de luz da sala de almoxarifado. 

2. Os extintores serão devidamente recarregados e restabelecidos por ocasião da realização de licitação 

específica que, conforme decidido em reunião colegiada com os Diretores Administrativos e de Planejamento 

dos Campi do IFB, será realizada pelo Campus São Sebastião, em atendimento a todas as demandas. Nesse 

sentido, este Campus aguarda o processo de licitação específico para adequação dos extintores de incêndio. 

3. É meta deste Campus a adequação do almoxarifado à IN nº 205 de 08/04/1988 da SEDAP. Nesse sentido, 

desde junho de 2017 algumas ações já foram adotadas, como a doação de alguns bens, a classificação de uso 

além de outras. Necessário se faz esclarecer que, em razão da complexidade da matéria e por se tratar de bens 

públicos, todas as ações e decisões devem ser fundamentadas e devidamente registradas, o que demanda tempo 

e dedicação dos servidores do Campus. Entretanto, pretende-se, até o fechamento do ano, que todos os bens 

tenham sua destinação determinada. 

4. O Campus possui contrato de limpeza que estabelece a metragem de atendimento pela empresa responsável. 

Nesse sentido e tendo-se em consideração que o acesso ao almoxarifado é limitado ao Coordenador de 

Almoxarifado e Patrimônio ou seu substituto, determinou-se que a limpeza do local seja feita a cada trimestre, 

de maneira a manter a conservação do ambiente. Isso deve-se ao fato de que com o aumento no número de 

matrículas dessa instituição, a metragem quadrada das salas e ambientes comuns exige especial atenção da 

equipe de limpeza. Entretanto, o Campus estudará plano de ação para melhoria e conservação do espaço de 

almoxarifado. 

5. O material estocado no almoxarifado está adequadamente acondicionado, com as distâncias mínimas 

possíveis do teto e da parede, além de não mais ser encontrados materiais em contato direto com o piso. 

6. É considerável ressaltar que, ainda que o espaço físico disponível para armazenamento dos materiais de 

almoxarifado, desde 2017 o Campus vem num processo organizacional que permita maior efetividade no 
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acondicionamento, na retirada, na estocagem e na conferência do material disponível. Em razão disso, importa 

esclarecer que, atualmente, o local já se encontra com acesso facilitado e os materiais organizados de maneira 

funcional que facilita a retirada e a conferência. 

7. As incoerências encontradas devem-se ao período de transição entre a metodologia utilizada para controle de 

material anterior ao uso do SUAP e a implementação do SUAP como sistema de controle de estoque de 

almoxarifado. Nesse sentido, cumpre informar que as diferenças encontradas já foram saneadas e as 

divergências mitigadas.” 

Dessa maneira, nota-se que a Administração do campus já tomou as providências 

necessárias para sanar as inconsistências apontadas pela Audin. Orienta-se apenas que seja 

aumentada a frequência da limpeza do Almoxarifado, tendo em vista que o período trimestral 

é desproporcionalmente longo para que o ambiente fique sem limpeza, ainda que apenas o 

Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio ou seu substituto tenham acesso às instalações. 

 

7.4 Campus Samambaia 

Após a execução desta auditoria e da visita in loco realizada em 20/02/2018, a SA nº 

23 foi encaminhada ao Campus Samambaia com as inconsistências encontradas, solicitando 

as informações a seguir: 

“1) O inventário anual de almoxarifado do exercício de 2017 ainda não foi concluído, tendo em vista que o 

Presidente da comissão de inventário não encaminhou à CDAP o respectivo relatório assinado; 

2) Não há placa indicando para não fumar no local da armazenagem; 

3) O extintor de incêndio próximo das instalações do almoxarifado não possuem sinalização e se encontram 

vencidos desde o dia 01/12/2016; 

4) Foram encontrados bens obsoletos, avariados e/ou inservíveis nas instalações do almoxarifado; 

5) Verificou-se que as instalações do almoxarifado não se encontram com limpeza adequada para a 

armazenagem dos materiais em estoque; 

6) Há material estocado em contato direto com o piso e sem respeito à distância mínima do teto e das paredes, 

desrespeitando o item 4.1, alíneas “e” e “l”, da Instrução Normativa nº 205/88 – SEDAP/PR; 

7) Os materiais não se encontram estocados de maneira a possibilitar uma fácil inspeção e um rápido 

inventário, diferente do que determinar o item 4.1, alínea “c” da Instrução Normativa supracitada.” 

A SA em comento foi atendida por meio do Memorando nº 16/2017-

DGSA/CSAM/IFB, contendo as seguintes respostas: 

“1) À época da Auditoria o servidor presidente da Comissão de Inventário Almoxarifado estava de férias e teve 

afastamento posterior por problemas de saúde, o que atrasou a finalização do inventário. O mesmo está sendo 

impresso nesta próxima semana. 

2) Solicitamos à CDMS colocar placa de proibido fumar no local. 
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3) Todos os extintores da escola foram trocados, acompanhando processo de manutenção de extintores. 

4) Solicitamos orientação quanto ao assunto (via normativa e/ou legislação), para dirimirmos e/ou corrigirmos 

a questão. O entendimento é o de que bens obsoletos, avariados e/ou inservíveis são destinados a ficar no 

depósito do Almoxarifado. 

5) Os auditores contaram a quantidade de abafadores de ruído em caixas de papelão e encontraram insetos. 

Contatamos a coordenação da área para analisar uma solução para eliminação da quantidade de papelão e 

uma forma adequada para armazenagem. A CDAP eliminou mais de 100 caixas de papelão e organizou todo o 

conteúdo em prateleiras, porém a quantidade de prateleiras foi insuficiente para atender todo o estoque 

existente. A situação foi repassada à Direção de Administração para verificar a viabilidade de aumentar o 

número de prateleiras. 

6 e 7) A situação foi repassada à Direção de Administração para verificar viabilidade de aumentar o número de 

prateleiras.” 

Com relação ao item 1, solicitou-se novamente resposta acerca do relatório do 

inventário de Almoxarifado, no dia 13/04/2018 via e-mail. O campus atendeu no dia 

17/04/2018, encaminhando cópia do relatório de inventário de almoxarifado. Dessa forma, a 

inconsistência não persistiu ao final desta auditoria. 

Quanto ao item 4, por sua vez, esta Audin informa que as orientações legislativas que 

tratam do desfazimento de bem material ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável 

se encontra detalhada nos Decretos nº 99.658/90 e nº 6.087/07, bem como na IN nº 205/88 – 

SEDAP/PR. Dessa forma, orienta-se o campus que institua comissão especial para cuidar do 

desfazimento de material considerado genericamente inservível e que siga as disposições 

contidas na legislação pertinente. 

Demais disso, o campus demonstrou que tomou as providências necessárias para 

solucionar as inconsistências apontadas, de maneira que apenas não foram completamente 

sanados os problemas relativos à insuficiência de espaço físico para o armazenamento dos 

bens estocados no almoxarifado. Assim, orienta-se o campus que, tão logo seja viável 

aumentar o número de prateleiras, sejam seguidas estritamente os itens da IN 205/88 – 

SEDAP/PR apontados por esta equipe de Auditoria. 

 

8. Constatações e Recomendações 

Considerando o exposto nos tópicos acima, verifica-se que as inconsistências 

encontradas foram prontamente sanadas pelos setores auditados ou apenas geraram 

orientações aos campi. Dessa maneira, não há constatações ou recomendações a relatar no 

presente documento. 
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9. Materialidade 

Valores auditados: 

ALMOXARIFADO 
CAMPUS  

BRASÍLIA 

CAMPUS 

ESTRUTURAL 

CAMPUS 

RIACHO FUNDO 

CAMPUS 

SAMAMBAIA 
TOTAL 

VALORES R$ 137.058,29 R$ 99.781,75 R$ 53.184,01 R$ 156.614,72 R$ 446.638,77 

 

10. Conclusão 

 Esta auditoria permitiu concluir que o controle nos procedimentos de suprimentos e 

bens – almoxarifado se encontra regular, com exceção das orientações acima registradas. 

Durante o trabalho desta auditoria, observou-se que os espaços destinados ao 

almoxarifado são limitados para armazenar os diferentes tipos de materiais de forma 

adequada, em virtude da sua natureza e/ou quantidade. Todavia, mesmo com as limitações 

espaciais existentes, orienta-se aos setores auditados que dediquem atenção especial ao 

cumprimento das normas relativas à organização do material no espaço físico do 

almoxarifado 

Observou-se, também, que não é adotado o critério de estoque mínimo e máximo. O 

uso desse critério ajudaria a evitar a falta ou excesso de material específico e indispensável 

para o desenvolvimento das atividades dos Campi. De acordo com a Instrução Normativa n° 

205, de 08 de abril de 1988, da SEDAP/PR, os estoques mínimos e máximos devem ser 

calculados conforme os itens 7.5, 7.6 e 7.7. Sendo assim, orienta-se que os servidores atuantes 

na área de almoxarifado sejam capacitados para que realizem os registros e as transações de 

forma adequada e com precisão. 

Vale mencionar que o material considerado genericamente inservível tem sido 

encontrado estocado em diversos campi nas auditorias que têm sido realizadas nas áreas de 

patrimônio e almoxarifado. Assim, estende-se a todos os campi a orientação no sentido de 

instituir comissão especial para cuidar do desfazimento de material inservível, bem como de 

seguir as disposições contidas na legislação pertinente (Decreto nº 99.658/90, Decreto nº 

6.087/07 e IN nº 205/88 – SEDAP/PR). 

Ressalta-se que uma parte das inconsistências foi sanada assim que terminaram as 

visitas in loco (retirada de material inservível, reorganização de material encostado no teto ou 

na parede, fixação de placa indicando proibição de fumar, atualização do extintor de incêndio 

e ajuste na diferença de quantidade de itens existentes no almoxarifado em relação ao registro 

no SUAP). 
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Dessa forma, as orientações feitas por esta Auditoria Interna visam ao aprimoramento 

dos referidos procedimentos, a fim de evitar prejuízos ao IFB, bem como visa à aplicação 

correta dos normativos legais. 

Por fim, esta Auditoria Interna agradece a atenção dos gestores envolvidos, bem como 

a pronta resposta às demandas solicitadas, as quais vieram a contribuir com a eficiência dos 

trabalhos desenvolvidos. 

 

É o relatório. 

 

 Atenciosamente, 

        Brasília, 26 de abril de 2018. 

 

Patrícia Maciel da Silva 

Auditora - IFB 

Victor Delábio Ferraz de Almeida Meira 

Auditor - IFB 

 

De acordo com o presente Relatório de Auditoria. 

Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFB para ciência, conhecimento e demais 

providências. 

 

 

Sarah Lopes Pinto 

Auditora-Chefe em substituição 

 

Ciente do Reitor/Presidente do Conselho Superior em ___/___/2018 

 

 

________________________ 

carimbo/assinatura 

 

 


