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RRAAIINNTT  ––  RREELLAATTÓÓRRIIOO  AANNUUAALL  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  

AAUUDDIITTOORRIIAA  IINNTTEERRNNAA  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Instrução Normativa CGU n° 24/2015, apresentamos o RAINT – 
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, que trata dos trabalhos realizados no período de 
01/01/2015 a 31/12/2015, sob a responsabilidade do titular desta Unidade de Auditoria Interna. 
 
 

II..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

O RAINT – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, tem a finalidade de avaliar o desempenho da 
Unidade de Auditoria Interna, com os seguintes objetivos: 
 

“O relato das atividades de auditoria desenvolvidas durante o ano, com destaque para o quantitativo dos 
recursos humanos e financeiros utilizados, o total das auditorias realizadas, a eficácia dos resultados obtidos, 
as pendências existentes com as justificativas pertinentes e as solicitações e sugestões necessárias ao 
melhor desempenho das atividades”. 

 

II..11..  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE  
 

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de Prestação de 
Contas, o resultado do acompanhamento da implantação das recomendações e determinações 
expedidas por esta Unidade de Auditoria Interna e pelos Órgãos de Controle Interno e Externo e, a 
adequação dos controles internos administrativos da Companhia. 

 
 

IIII..    AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDAADDOOSS  EE  IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  RREELLEEVVAANNTTEESS  SSOOBBRREE  AA  IINNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  
 

IIII..  11..  DDAADDOOSS  DDAA  IINNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  
 

A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP é uma sociedade 
anônima de economia mista vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
regida pelo Estatuto e pela Legislação pertinente. 
 

A Companhia tem sua sede, administração e foro na Capital do Estado de São Paulo, podendo 
instalar, manter e extinguir, filiais, sucursais, escritórios e representações no Estado de São Paulo. 
 

A Companhia tem por objetivo: 
 

a) Guardar e conservar mercadorias de terceiros, em Armazéns, Graneleiros, Silos e Frigoríficos, 
executando serviços conexos e praticando também quaisquer atos pertinentes aos seus fins, e, 
na forma da legislação em vigor, emitir recibos de depósitos, conhecimentos de depósitos e 
Warrants das mercadorias armazenadas; 

 

b) Instalar entrepostos para, sob a sua administração, no âmbito do sistema estadual do 
abastecimento, permitir o uso remunerado de seus espaços a terceiros que visem à 
comercialização dos produtos agropecuários, avícolas e pesqueiros, executando, ainda, 
serviços conexos e praticando quaisquer atos pertinentes aos seus fins; 

 

c) Operar a sala de vendas públicas na forma prevista no artigo 28 do Decreto nº 1.102, de 
21/11/1903; 

 

d) Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar o estabelecimento de padrões oficiais de 
classificação, rotulagem e embalagens de produtos agropecuários, manter serviços de 
informação de mercado, de classificação e certificação de produtos vegetais, seus subprodutos 
e resíduos de valor econômico, e 

 

e) Qualificar pessoal para atuar na área do abastecimento agropecuário. 
 

A Companhia constitui-se por prazo indeterminado. 
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IIII..  22..    EESSTTRRUUTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL  
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III. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA AÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 
 

A auditoria interna constitui um conjunto de procedimentos técnicos com o objetivo de assessorar a Administração 
da Companhia, avaliando a adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controles internos, bem como a 
qualidade do desempenho administrativo, financeiro, e operacional das diversas Unidades da CEAGESP, visa 
assegurar a preservação e a boa utilização do seu patrimônio, a integridade e fidedignidade das informações e 
registros contábeis, a observância às leis, políticas, diretrizes, normas e regulamentos, estabelecidos pelos órgãos 
superiores. 
 
Trata-se de um importante componente de controle que busca a melhor aplicação dos recursos recebidos, atua 
para corrigir os desperdícios, as impropriedades/disfunções, a negligência e a omissão, e, principalmente, 
antecipando-se a essas ocorrências, buscando sempre garantir os resultados pretendidos, além de destacar os 
impactos e benefícios sociais e econômicos advindos, em especial sob a dimensão da equidade, intimamente 
ligada ao imperativo de justiça social. 
 
Outro objetivo primordial da Auditoria Interna é fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle da 
Companhia, bem como prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno e Externo do Governo Federal. 
 
Subordinada à Presidência da Companhia, prestando assessoria ao Conselho de Administração e Fiscal, tem como 
competência multidisciplinar, prestar serviço para a Companhia na forma de assessoramento e consultoria no 
intuito de agregar valor à gestão e a melhorar as operações, propondo ações preventivas e saneadoras, de forma a 
assistir a Companhia na consecução de seus objetivos estratégicos. 
 
Assim, a área de atuação como Unidade de Auditoria Interna abrange todas as Unidades organizacionais da 
Companhia, constituindo-se objetos de exames por meio de amostragem, com ênfase para: a) Sistemas 
administrativo-operacionais e os controles internos administrativos utilizados nas gestões: orçamentária, contábil, 
financeira, patrimonial, operacional e de pessoal; b) Os contratos e convênios firmados por gestores da Companhia 
com entidades públicas e/ou privadas, para ações de cooperação, prestação de serviços, execução de obras e 
fornecimento de materiais; c) Os processos de licitação, inclusive na modalidade pregão, as dispensas e as 
inexigibilidades; d) Os instrumentos e sistemas de guarda e conservação dos bens e do patrimônio da Companhia; 
e) Os sistemas eletrônicos de processamento de dados, suas informações de entrada e de saída, objetivando 
constatar a segurança física do ambiente e das instalações do centro de processamento de dados e segurança 
lógica e a confidencialidade nos sistemas; f) Verificação do cumprimento das normas internas e da legislação 
pertinente; g) Acompanhamento dos processos de Sindicâncias e de Tomadas de Contas Especial.  Adiante, será 
demonstrada a ação da auditoria por Unidades e áreas específicas. 

 
 

IIVV..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  EEMMPPRREEGGAADDAA  PPAARRAA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  DDEE  AAUUDDIITTOORRIIAA  
 

Os trabalhos efetuados por esta Unidade de Auditoria Interna, conforme relacionado anteriormente, seguiram 
as normas internas e legislações pertinentes, de acordo com cada área e Unidade, sendo: 
 

 Exame preliminar, com o objetivo de obter elementos necessários ao planejamento dos 
trabalhos, e 

 Elaboração do programa de trabalho, com o objetivo de execução de testes por meio de 
amostragem. 

 
Contudo, esta Unidade de Auditoria Interna efetuou um adequado exame com vistas à avaliação da 
capacidade e da efetividade dos sistemas de controles internos administrativos, especificamente nas áreas: 
contábil, financeiro, patrimonial, de pessoal, de suprimento de bens e serviços e operacional, observando os 
seguintes aspectos: 

 
 Capacidade dos sistemas de controle interno administrativo; 
 Efetividade dos sistemas de controle interno administrativo; 
 Exame dos objetivos de controle dos sistemas de controle interno administrativo, e 
 Prevenção de impropriedades e irregularidades dos sistemas de controle interno administrativo. 

 
Outrossim, avaliou ainda, a aderência ao conjunto de regras, diretrizes e sistemas que constituem os 
princípios de controle interno administrativo, observando: 
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 Relação custo/benefício; 
 Qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários; 
 Delegação de poderes e definição de responsabilidades; 
 Segregação de funções; 
 Instruções devidamente formalizadas; 
 Controles sobre as transações, e 
 Aderência às diretrizes e normas legais. 

 
 

VV..  ÁÁRREEAASS  AAUUDDIITTAADDAASS  
 

Apresentamos abaixo as áreas auditadas por esta Unidade de Auditoria até o 4º trimestre de 2015, previstas, 
inicialmente, no PAINT - Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna, conforme segue: 

 

 
Sigla 

 
Departamento/Seção/Unidade 

Tipo de 
Auditoria 

Relatório 
Horas 

Executadas 
em Campo 

SEDES Seção de Economia e Desenvolvimento A 001 02 15 40 

SECOF Seção de Controle Fitossanitário AB 002 02 15 40 

ARFRA Armazém de Franca AB 003 03 15 8 

CEFRA Ceasa de Franca AB 004 03 15 40 

SEPES Seção de Pessoal(*) A 005 04 15 168 

SECOB Seção de Contas a Receber e Cobrança A 006 04 15 80 

ARRUB Armazém de Rubião Junior AB 007 04 15 40 

SESAR Seção de Serviços e Apoio e Reciclagem AB 008 05 15 40 

CEPIR Ceasa de Piracicaba AB 009 07 15 40 

AGAVA Armazém Graneleiro de Avaré AB 010 07 15 40 

ASAVA Armazém Silo de Avaré AB 011 08 15 40 

AGSJB Armazém Graneleiro de São Joaquim da Barra AB 012 08 15 32 

ASITU Armazém Silo de Ituverava A 013 08 15 8 

ASFER Armazém Silo de Fernandópolis AB 014 0915 40 

AGPAL Armazém Graneleiro de Palmital AB 015 09 15 40 

ARCAT 
FRIVA 

Armazém de Catanduva 
Frigorífico de Catanduva 

AB 016 10 15 6 

ARIOLI 
FRIOL 

Armazém de Olímpia  
Frigorífico de Olímpia 

AB 017 10 15 6 

ARSAC Armazém de São Carlos AB 018 10 15 6 

ASBAR Armazém de Barretos AB 019 10 15 6 

CESJC Ceasa de São José dos Campos AB 020 11 15 40 

CEGUA Ceasa de Guaratinguetá AB 021 11 15 24 

SECOM Seção de Compras AB 022 12 15 24 
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Sigla 

 
Departamento/Seção/Unidade 

Tipo de 
Auditoria 

Relatório 
Horas 

Executadas 
em Campo 

SELIC Seção de Licitação (***) A 023 11 15 80 

SAEXE Seção de Atendimento e Expediente do ETSP (**) (***) AB 024 11 15 40 

ARADA 
ARSMA 

Armazém de Adamantina (**) (***) 

Armazém de São Manuel 
AB 025 12 15 24 

     
Total Geral 952 

(*) Devido à complexidade dos testes realizados na área as horas de campo foram estendidas. 
(**) Para estes trabalhos serão computadas horas no primeiro trimestre de 2016. 
(***) Visando atender a programação do PAINT 2015 iniciamos estes trabalhos em meados de dezembro, os quais estão em fase de 
revisão e serão encaminhados assim que forem concluídos. 

 

Legendas:  A - Auditoria Administrativa / Contábil - Fiscal / Financeira / Tributária 

  B - Auditoria Operacional 
  C - Auditoria de Sistemas Informatizados 
  D - Auditoria Especial 

 
Obs.: Destacamos que as horas apresentadas no quadro acima se referem apenas aos trabalhos efetuados em 
campo, não foram consideradas as horas utilizadas para a elaboração dos respectivos relatórios.  

  

VVII..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
 

Demonstramos no quadro a seguir o período de realização dos trabalhos de auditoria até o 4º trimestre de 
2015: 
 

Sigla Departamento/Seção/Unidade Período 

SEDES Seção de Economia e Desenvolvimento 02 a 06/02/2015 

SECOF Seção de Controle Fitossanitário 23 a 27/02/2015 

ARFRA Armazém de Franca 06/03/2015 

CEFRA Ceasa de Franca 02 a 06/03/2015 

SEPES Seção de Pessoal 18/03 a 17/04/2015 

SECOB Seção de Contas a Receber e Cobrança 23/03 a 06/04/2015 

ARRUB Armazém de Rubião Junior 04/05 a 08/05/2015 

SESAR Seção de Serviços de Apoio e Reciclagem 20/05 a 26/05/2015 

CEPIR Ceasa de Piracicaba 02/07 a 08/07/2015 

AGAVA Armazém Graneleiro de Avaré   27/07 a 31/07/2015 

ASAVA Armazém Silo de Avaré 03/08 a 07/08/2015 

AGSJB Armazém de São João da Barra 10/08 a 13/08/2015 

ASITU Armazém Silo de Ituverava 14/08/2015 

ASFER Armazém Silo de Fernandópolis 14/09 a 18/09/2015 

AGPAL Armazém Graneleiro de Palmital 21/09 a 25/09/2015 
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Sigla Departamento/Seção/Unidade Período 

ARCAT 
FRIVA 

Armazém de catanduva 
Frigorífico de Catanduva 

21/10 a 23/10/2015 

ARIOLI 
FRIOL 

Armazém de Olímpia 
Frigorífico de Olímpia 

21/10 a 23/10/2015 

ARSAC Armazém de São Carlos 21/10 a 23/10/2015 

ASBAR Armazém de Barretos 21/10 a 23/10/2015 

CESJC Ceasa de São José dos Campos 26/10 a 30/10/2015 

CEGUA Ceasa de Guaratinguetá 04/11 a 06/11/2015 

SELIC Seção de Licitação 30/11 a 11/12/2015 

SAEXE Seção de Expediente  30/11 a 04/12/2015 

SECOM Seção de Compras e Almoxarifado 01/12 a 04/12/2015 

ARADA 
ARSMA 

Armazém de Adamantina  
Armazém de São Manuel 

21/12 a 23/12/2015 

 

VVIIII..  RREELLAATTOO  DDAASS  AATTIIVVIIDDAADDEESS  PPLLAANNEEJJAADDAASS  //  NNÃÃOO  PPLLAANNEEJJAADDAASS  //  NNÃÃOO  RREEAALLIIZZAADDAASS  OOUU  NNÃÃOO  

CCOONNCCLLUUÍÍDDAASS  
 

VVIIII..11..  AATTIIVVIIDDAADDEESS  PPLLAANNEEJJAADDAASS  
 

Detalhamos abaixo os trabalhos realizados por esta Unidade de Auditoria Interna até o 4º trimestre de 2015, 
previstos inicialmente no PAINT - Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna. 
 

Sequência: 1 

Unidade Gestora: PRESD - Presidência 

Seção/Unidade: SEDES – Seção de Economia e Desenvolvimento 

Relatório: 001 02 15 

Período de Execução: 02 a 06/02/2015 

Profissional: Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 80 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 00 

 

Sequência: 2 

Unidade Gestora: DEPAR - Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: SECOF - Seção de Controle Fitossanitário 

Relatório: 002 02 15 

Período de Execução: 23 a 27/02/2015 
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Sequência: 2 

Profissional: Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 80 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 00 

  

Sequência: 3 

Unidade Gestora: DEPAR - Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: ARFRA – Armazém de Franca 

Relatório: 003 03 15 

Período de Execução: 06/03/2015 

Profissional: Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 40 

Horas Planejadas: 40 

Diferença: 00 

 

Sequência: 4 

Unidade Gestora: DEINT – Departamento de Entrepostos do Interior 

Seção/Unidade: CEFRA – Ceasa de Franca 

Relatório: 004 03 15 

Período de Execução: 02 a 06/03/2015 

Profissional: Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 80 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 00 

  

Sequência: 5 

Unidade Gestora: DEARH – Departamento de Administração de Recursos Humanos 

Seção/Unidade: SEPES - Seção de Pessoal 

Relatório: 005 04 15 

Período de Execução: 18/03 a 17/04/2015 

Profissional: Fernando Martins Júnior (Analista III) 
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Sequência: 5 

Horas Executadas: 220 

Horas Planejadas: 120 

Diferença: (100) 

  

Sequência: 6 

Unidade Gestora: DEFIC – Departamento Financeiro e Contábil 

Seção/Unidade: SECOB - Seção de Contas a Receber e Cobrança 

Relatório: 006 04 15 

Período de Execução: 23/03 a 06/04/2015 

Profissional: Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 120 

Horas Planejadas: 120 

Diferença: 00 

  

Sequência: 7 

Unidade Gestora: DEPAR – Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: ARRUB – Armazém de Rubião Junior 

Relatório: 007 04 15 

Período de Execução: 04/05 a 08/05/2015 

Profissional: Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 80 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 00 

  

Sequência: 8 

Unidade Gestora: DEPEC – Departamento de Entreposto da Capital 

Seção/Unidade: SESAR – Seção de Serviços de Apoio e Reciclagem 

Relatório: 008 04 15 

Período de Execução: 20/05 a 26/05/2015 

Profissional: Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 128 

Horas Planejadas: 80 
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Sequência: 8 

Diferença: (48) 

  

Sequência: 9 

Unidade Gestora: DEINT – Departamento de Entrepostos do Interior 

Seção/Unidade: CEPIR – Ceasa de Piracicaba 

Relatório: 009 07 15 

Período de Execução: 02 a 08/07/2015 

Profissional: Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 80 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 00 

  

Sequência: 10 

Unidade Gestora: DEPAR – Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: AGAVA – Armazém Graneleiro de Avaré 

Relatório: 010 07 15 

Período de Execução: 27 a 31/07/2015 

Profissional: Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 80 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 00 

  

Sequência: 11 

Unidade Gestora: DEPAR – Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: ASAVA – Armazém Silo de Avaré 

Relatório: 011 08 15 

Período de Execução: 03/08 a 07/08/2015 

Profissional: Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 80 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 00 
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Sequência: 12 

Unidade Gestora: DEPAR – Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: AGSJB – Armazém Graneleiro de São Joaquim da Barra 

Relatório: 012 08 15 

Período de Execução: 10/08 a 13/08/2015 

Profissional:  Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 88 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: (08) 

  

Sequência: 13 

Unidade Gestora: DEPAR – Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: ASITU 

Relatório: 013 08 15 

Período de Execução: 14/08/2015 

Profissional:  Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 40 

Horas Planejadas: 40 

Diferença: 00 

  

Sequência: 14 

Unidade Gestora: DEPAR – Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: ASFER – Armazém Silo de Fernandópolis 

Relatório: 014 09 15 

Período de Execução: 14/09 a 18/09/2015 

Profissional:  Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 80 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 00 
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Sequência: 15 

Unidade Gestora: DEPAR – Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: AGPAL – Armazém Graneleiro de Palmital 

Relatório: 015 09 15 

Período de Execução: 21/09 a 25/09/2015 

Profissional:  Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 80 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 00 

 

Sequência: 16 

Unidade Gestora: DEPAR – Departamento de Armazenagem / DEINT – Departamento de Entrepostos 
do Interior 

Seção/Unidade: ARCAT – Armazém de Catanduva 
FRIVA – Frigorífico de Catanduva 

Relatório: 016 10 15 

Período de Execução: 21/10 a 23/10/2015  

Profissional:  Leonardo Camargo Favatto (Analista III) e Jayme Alves Ferreira Junior (Analista I) 

Horas Executadas: 47 

Horas Planejadas: 40 

Diferença: (07) 

 

Sequência: 17 

Unidade Gestora: DEPAR – Departamento de Armazenagem / DEINT – Departamento de Entrepostos 
do Interior 

Seção/Unidade: ARIOLI – Armazém de Olímpia 
FRIOL – Frigorífico de Olímpía 

Relatório: 017 10 15 

Período de Execução: 21/10 a 23/10/2015  

Profissional:  Leonardo Camargo Favatto (Analista III) e Jayme Alves Ferreira Junior (Analista I) 

Horas Executadas: 47 

Horas Planejadas: 40 

Diferença: (07) 
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Sequência: 18 

Unidade Gestora: DEPAR – Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: ARSAC – Armazém de São Carlos 

Relatório: 018 10 15 

Período de Execução: 21/10 a 23/10/2015 

Profissional: Leonardo Camargo Favatto (Analista III) e Jayme Alves Ferreira Junior (Analista I) 

Horas Executadas: 47 

Horas Planejadas: 40 

Diferença: (07) 

 

Sequência: 19 

Unidade Gestora: DEPAR – Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: ASBAR – Armazém de Barretos 

Relatório: 019 10 15 

Período de Execução: 21/10 a 23/10/2015 

Profissional:  Leonardo Camargo Favatto (Analista III) e Jayme Alves Ferreira Junior (Analista I) 

Horas Executadas: 47 

Horas Planejadas: 40 

Diferença: (07) 

 

Sequência: 20 

Unidade Gestora: DEINT – Departamento de Entrepostos do Interior 

Seção/Unidade: CESJC – Ceasa de São José dos Campos 

Relatório: 020 10 15 

Período de Execução: 26/10 a 30/10/2015 

Profissional:  Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 80 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 00 

 

Sequência: 21 

Unidade Gestora: DEINT – Departamento de Entrepostos do Interior 

Seção/Unidade: CEGUA – Ceasa de Guaratinguetá 
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Sequência: 21 

Relatório: 021 11 15 

Período de Execução: 04/11 a 06/11/2015 

Profissional:  Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 64 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 16 

 

Sequência: 22 

Unidade Gestora: DELCO – Departamento de Compras, Licitações e Contratos 

Seção/Unidade: SELIC – Seção de Licitações 

Relatório: 023 11 15 

Período de Execução: 30/11 a 11/12/2015 

Profissional:  Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 120 

Horas Planejadas: 120 

Diferença: 00 

 
VVIIII..22..      AATTIIVVIIDDAADDEESS  NNÃÃOO  PPLLAANNEEJJAADDAASS  ((CCOOMM  EEMMIISSSSÃÃOO    DDEE    RREELLAATTÓÓRRIIOO))  ))  
 

No 4º trimestre de 2015 foi realizada uma atividade não planejada no PAINT – Plano Anual de Atividades da 
Auditoria Interna como Auditorias Especiais. 

 

Sequência: 1 

Solicitante: DIAFI – Diretoria Administrativa e Financeira 

Unidade Gestora: DELCO – Departamento de Compras, Licitações e Contratos 

Seção/Unidade: SECOM – Seção de Compras e Almoxarifado 

Relatório: 022 12 15 

Motivação: Inventário físico do almoxarifado 

Período de Execução: 01/12 a 04/12/2015 

Profissional:  Jayme Alves Ferreira Junior (Analista I) 

Horas Executadas: 112 

Resultados: Apresentou uma constatação, quanto a destinação dos materiais obsoletos e/ou sem 
movimentação. 
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VVIIII..33..    AATTIIVVIIDDAADDEESS  NNÃÃOO  RREEAALLIIZZAADDAASS  EE//OOUU  NNÃÃOO  CCOONNCCLLUUÍÍDDAASS  

 

Sequência: 1 

Unidade Gestora: DELCO – Departamento de Compras, Licitações e Contratos 

Seção/Unidade: SEAGE – Seção de Elaboração e Apoio à Gestão de Contratos 

Justificativa: Não realizada devido ao atendimento de prioridades/demandas. Reprogramamos para 
janeiro/2016. 

Período de Execução: 28/01 a 03/02/2016 

Horas Planejadas: 80 (*) 

Horas Executadas: 00 

Previsão de conclusão: Fevereiro/2016 

 

Sequência: 2 

Unidade Gestora: DEPEC – Departamento de Entreposto da Capital 

Seção/Unidade: SAEXE – Seção de Atendimento e Expediente do ETSP 

Relatório: 024 11 15 

Período de Execução: 30/11 a 04/12/2015 

Profissional: Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 136 (*) 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: (56) 

Previsão de conclusão: Janeiro/2016 

 

Sequência: 3 

Unidade Gestora: DEPAR – Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: ARADA – Armazém de Adamantina 
ARSMA – Armazém de São Manuel 

Relatório: 025 12 15 

Período de Execução: 30/11 a 11/12/2015 

Profissional:  Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 40 (*) 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 40 

Previsão de conclusão: Janeiro/2016 
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(*) Para estes trabalhos serão computadas horas no próximo RAINT/1º Trimestre 2016. 

 
VVIIIIII..        RREECCUURRSSOOSS  EEMMPPRREEGGAADDOOSS  

 
Os recursos utilizados por esta Unidade de Auditoria Interna foram previstos no orçamento da Companhia. 
 

IIXX..  AANNÁÁLLIISSEE  DDOOSS  CCOONNTTRROOLLEESS  IINNTTEERRNNOOSS  

  

Unidade Gestora Falha relevante Ação Nível de maturação 

SEPES – Seção 
de Pessoal 

Pendências 
provenientes da 
implantação do sistema 
de folha/Rh - Softwell. 

Recomendamos que a Gerência 
do DEARH e a Gerência do 
DETIN desenvolvam ação 
conjunta visando a imediata 
regularização do sistema, e, caso 
necessário, que haja intervenção 
da DIAFI a fim de eliminar 
definitivamente as pendências 
existentes. 

Permanecem algumas 
pendências do atual sistema de 
folha de pagamento. 
 
Parcialmente implementada. 

SECOB – Seção 
de Contas a 
Receber e 
Cobrança 

 

Metodologia de 
apuração do custeio da 
Companhia necessita 
de aprimoramento 
(sistema) 

 

Recomendamos adotar 
ferramenta integrada, 
informatizada, que possibilite 
realizar os cálculos de rateio de 
forma global, reunindo as diversas 
fontes de informação que 
compõem a formação dos preços, 
com isso, eliminaremos os riscos 
de erros na elaboração e cálculo 
do rateio, bem como, otimizará o 
trabalho da Seção 

Os módulos de implantação do 
sistema na área financeira ainda 
não foram iniciados. 
 
Parcialmente implementada. 

 

XX..  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  EE//OOUU  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDAASS  RREECCOOMMEENNDDAAÇÇÕÕEESS  EE  

DDEETTEERRMMIINNAAÇÇÕÕEESS  ((TTCCUU  //  MMPPFF))  

  

XX..11..  RREEGGIISSTTRROO  DDAASS  DDEETTEERRMMIINNAAÇÇÕÕEESS  
 

Demonstramos a seguir, as recomendações e/ou determinações apontadas pelos órgãos de controle, quando 
existir: 

  

XX..11..11..  DDEETTEERRMMIINNAAÇÇÃÃOO  DDOO  TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  CCOONNTTAASS  DDAA  UUNNIIÃÃOO  ––  TTCCUU    

  

IItteemm  000011 

OOffíícciioo  33772288//22001155  ddee  1166//1122//22001155  

AAccóórrddããoo  33330011//22001155  ––  PPlleennáárriioo 

OObbjjeettoo  
TC 033.728/2013-5 – Representação com pedido de liminar da empresa Construrban Logística 
Ambiental Ltda em face do edital do pregão presencial n° 14/2013 da Ceagesp. 

SSoolliicciittaaççããoo Conhecer da representação para, no mérito, considera-la parcialmente procedente. 
9.2. determinar à Ceagesp que republique o edital do Pregão Presencial 14/2013, após as seguintes 
medidas saneadoras:  
9.2.1. elaboração de orçamento sintético e analítico contemplando quantitativos e preços unitários para 
todos os itens necessários à execução do serviço, bem como detalhamento de todas as composições de 
custos unitários;  
9.2.2. exclusão da exigência de que o responsável técnico pela empresa seja um Técnico de Segurança 
do Trabalho (item 8.5.a.1 do edital);  
9.2.3. exclusão da exigência de que os profissionais detentores do atestado de responsabilidade técnica 
sejam os responsáveis técnicos pela empresa no CREA (item 8.5.b);  
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9.2.4. exclusão da exigência de que a visita técnica seja feita pelo responsável técnico da licitante (item. 
8.5.h);  
9.2.5. inclusão no edital de definição objetiva do que será aceito como “área com grande fluxo de 
transeuntes” (item 8.5.e);  
9.2.6. inclusão no processo licitatório de detalhamento do cálculo para a estimativa mensal de resíduos a 
serem transportados (item 20.1);  
9.2.7. em relação à capacidade técnico-operacional das licitantes, limitação da exigência de 
comprovação de execução de serviços em, no máximo, 50% do quantitativo previsto para o contrato;  
9.2.8. para fins de pagamento, exclusão da exigência de folha de medição com etapas 100% concluídas 
(item 14.4.2);  
9.2.9. exclusão de cláusula prevendo penalidade por descumprimento de cronograma físico, caso não 
seja apresentado pela contratante o cronograma físico (item 16.2.2 do edital);  
9.2.10. em relação ao desconto do valor das multas do valor dos créditos a que a contratada fizer jus 
(item 16.6 do edital), condicionamento de tal medida à eventual insuficiência da garantia prestada, nos 
termos do art. 87, §1º, da lei de licitações  
9.2.11. exclusão da previsão de retenção de pagamentos devidos à contratada em razão de propositura 
de ação trabalhista (item 6.10 do edital);  
9.2.12. tendo em vista o previsto na minuta do Contrato, Anexo IX, itens 9.2.1 e 9.2.12, inclusão no corpo 
do edital, no termo de referência e no orçamento base da administração de previsão do serviço de 
limpeza da área operada pela contratada, com a disponibilização do supervisor, adequando o corpo do 
edital à minuta de contrato;  
9.2.13. adequação das escalas de trabalho das equipes (item 17 do Anexo 1 do edital), para evitar 
superposições de horário ou reduzi- las ao mínimo necessário para garantir a prestação ininterrupta dos 
serviços;  
9.2.14. revisão das cláusulas que dispõem sobre prazo de pagamento (item 14.4.4 do edital e item 6.7 
do Anexo IX - minuta do contrato), eliminando a divergência entre elas;  
9.2.15. eliminação da divergência entre os itens 8.5.c do edital (previsão de 1.740 toneladas/mês) e o 
Anexo IV, item 3 (1.470 m3 por mês);  
9.2.16. caso seja feita a opção por não permitir, no edital do certame, participação de empresas na forma 
de consórcios, considerando a faculdade constante do art. 33, caput, da Lei 8.666/1993, justificação 
formal da escolha no respectivo processo administrativo da licitação;  
9.3. recomendar à Ceagesp que adote os seguintes procedimentos, para resguardar-se contra dívidas 
trabalhistas da prestadora de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra:  
9.3.1. prever nos contratos, de forma expressa:  
9.3.1.1. autorização para retenção de pagamentos devidos em valores correspondentes às obrigações 
trabalhistas inadimplidas pela contratada, incluindo salários e demais verbas trabalhistas, previdência 
social e FGTS, concernentes aos empregados dedicados à execução do contrato;  
9.3.1.2. autorização para realização de pagamentos de salários e demais verbas trabalhistas 
diretamente aos empregados da contratada, bem assim das contribuições previdenciárias e do FGTS, 
quando estes não forem adimplidos;  
9.3.1.3. aprovisionamento, em conta vinculada, de valores relativos a férias, décimo terceiro e multa 
sobre o FGTS, na forma prevista no art. 19-A, I, da IN/SLTI/MP 2/2008, com redação dada pela 
IN/SLTI/MP 6/2013.  
9.3.2. depositar os valores retidos cautelarmente junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem 
utilizados exclusivamente no pagamento dos salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das 
contribuições sociais e FGTS, quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria 
administração, dentre outras razões, por falta da documentação pertinente, tais como folha de 
pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento;  
9.3.3. fazer constar dos contratos cláusula de garantia que assegure pagamento de:  
9.3.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;  
9.3.3.2. multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;  
9.3.3.3. prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 
contrato; e  
9.3.3.4 obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada.  
9.3.4. sobrevindo, durante a vigência contratual, ações trabalhistas promovidas por empregados 
dedicados ao ajuste, considerando o teor dos pleitos, investigar se há irregularidades no pagamento de 
verbas trabalhistas, solicitando os documentos correspondentes (vide art. 34, § 5º, I, “c”, da IN/SLTI/MP 
2, com redação dada pela IN/SLTI/MP 6); comprovada a inadimplência, reter pagamentos devidos em 
valores correspondentes às obrigações trabalhistas inadimplidas;  
9.3.5. observar as recomendações constantes do Acórdão 1.214/2013-Plenário, itens 9.1.5 a 9.1.9.  
9.4. dar ciência desta deliberação, assim como do relatório e do voto que a fundamentam, às 
representantes Construrban Logística Ambiental Ltda. e Ultralix Ambiental Coleta de Lixo e Resíduos 
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Ltda.; à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão; e à Secretaria Adjunta de Planejamento e Procedimentos do TCU – Adplan. 

AAtteennddiimmeennttoo  Encontra-se com a área responsável para cumprimento das determinações e posterior 
encaminhamento ao TCU.  

   
 
 
 

IItteemm  000022  

OOffíícciioo  33226699//22001155  ddee  2266//1100//22001155  

AAccóórrddããoo  DDiilliiggêênncciiaa  

OObbjjeettoo  

TC 017.169/2015-1 – Representação com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Telemare 
Corretora de Seguros Ltda. Em face de possíveis irregularidades na condução do Processo 
Administrativo 096/12.  

SSoolliicciittaaççããoo  

a) a comprovação de que o preço relativo à contratação direta da empresa Mapfre Seguros Gerais S/A 
(Contrato) é compatível com os valores praticados no mercado, mediante o encaminhamento de três 
cotações de preços de empresas do ramo; pesquisa de preços praticados no âmbito de outros órgãos e 
entidades da Administração Pública; ou justificativa circunstanciada caso não seja viável obter esse 
número de cotações, com envio da documentação comprobatória pertinente aos levantamentos e 
estudos que fundamentaram o preço estimado;  
b) cópia do contrato anteriormente vigente com a Allianz Seguros;  
c) esclarecimentos detalhados a respeito da discrepância entre os valores no contrato anteriormente 
vigente com a Allianz Seguros, as estimativas dos pregões 3/2013, 7/2013, 4/2014, e o valor contratado 
com a Mapfre Seguros Gerais, considerando a redução ocorrida no número de itens segurados de 45 
para 36 localidades;  
d) documentação relacionada aos atos administrativos, em sede de dispensa de licitação, para a 
pesquisa de preços de mercado, no número mínimo de três cotações válidas, elaboradas por empresas 
do ramo, com identificação do servidor responsável pela consulta;  
e) análise completa e detalhada do que se modificou entre o pregão presencial 3/2014 e o contrato 
celebrado com a Mapfre Seguros Gerais, incluindo impactos para cada item alterado, e justificativas para 
as referidas alterações, endereçando, explicitamente, todos os itens presentes na representação em 
tela, em suas páginas oito à dezessete (em especial, a representante alegou que o preço estimado no 
edital era 5% menor; foi prevista, na licitação, pagamento em sete vezes; foi prevista, na licitação, 
apresentação da apólice por seis lotes; todos os endereços segurados deveriam  
estar distribuídos nos respectivos lotes de I a VI apresentados no edital e com custo por lote; as 
coberturas solicitadas no edital não foram atendidas na apólice; as franquias da apólice são totalmente 
diferentes do edital; as importâncias seguradas em alguns itens são diferentes do previsto no edital; o 
prêmio foi superior à estimativa do edital; a empresa Fairfax Seguradora estava apta a apresentar uma 
proposta desde o último edital publicado, oportunidade em que solicitou um prazo a mais de vinte dias 
para apresentar proposta, e lhe foi negado, de modo que tal empresa poderia ter sido consultada em 
sede de dispensa de licitação. 
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AAtteennddiimmeennttoo  

Em 17/11/2015 a CEAGESP requereu a dilação de prazo por igual período. Em 07/12/2015 foi 
encaminhada a seguinte resposta: 
a) Diante da complexidade das relações econômicas-financeiras desenvolvidas pela companhia, 
bem como as relações empresariais desenvolvidas nas diversas unidades existentes no Estado de São 
Paulo e considerando o estágio atual de conservação de alguns bens imóveis pertencentes a mesma, 
houve uma grande dificuldade da Unidade Jurisdicionada em obter cotações de preço para esse tipo de 
serviço junto ao mercado segurador. Todavia, obteve-se a apólice de seguro de entidade governamental 
semelhante: Conab – Companhia Nacional de Abastecimento, a qual acosta-se nesta oportunidade. Por 
outro lado, é importante reiterar a dificuldade que esta Unidade Jurisdicionada tem vivenciado para 
contratação deste tipo de serviço. E, para subsidiar tal informação, anexa-se os e-mails encaminhados 
pela atual área gestora para as seguintes empresas seguradoras: Caixa Econômica Federal, Banco 
Santander, Ace Seguro e Soluções Corporativas, Mitsue Sumitomo Seguros e Nobre Seguradora do 
Brasil S/A. percebe-se que as respostas são negativas, no sentido de fornecer as cotações ou omissas. 
Não houve e nem há facilidade de se obter a pesquisa de mercado para o seguro patrimonial desta 
Unidade Jurisdicionada. Aliás, tal dificuldade foi comprovada com a inexistência de participantes nos 
três certames promovidos pela Unidade Jurisdicionada. Em todos eles, embora tenha havido ampla 
publicidade e tentativa de adequação às sugestões de mercado, não houve participantes interessados. 
b) Cumpre destacar, por relevante, que os valores dos bens segurador, bem como da parcela 
indenizável são completamente diferentes do contrato ora em análise. 
c) À época da contratação da empresa Allianz Seguros (pregão presencial n° 007/2009) não foram 
relacionados todos os bens da companhia (móveis, imóveis, utensílios). De lá pra cá, houve uma 
redução dos itens segurados porque, como dito em manifestação anterior, alguns imóveis foram objeto 
de permissão de uso para terceiros, sendo que nesta situação o (a) permissionário(a) se responsabiliza 
em contratar o seguro para imóvel. Ainda, ressalta-se que existiam unidade que não possuíam 
condições de serem seguradas (por exemplo, por inexistência do laudo do corpo de bombeiros, 
necessidade de reformas etc.). Portanto, o aumento dos valores previstos para o seguro nos pregoes 
realizados se deve a atualização dos valores referentes aos imóveis e às mercadorias de terceiros 
armazenadas na CEAGESP que estavam desatualizadas no seguro contratado junto à Allianz Seguros 
S.A. A atualização dos valores para os preços praticados no mercado, tanto de imóveis como de 
mercadorias, foi acordado com os gestores (SEFIP no ETSP; DEPAR na rede armazenadora e DEINT 
nos entrepostos do interior). Vê-se, por oportuno, que comparando aumentado o valor do prêmio, 
aumenta-se naturalmente o valor da indenização. Tal medida foi necessária visando resguardar 
adequadamente o patrimônio e os bens segurados, bem como se adequar a política de mercado 
securitário, buscando-se obter uma proposta válida. 
d) Após o vencimento do contrato de seguro firmado com a Allianz Seguros, a Unidade 
Jurisdicionada passou a ter dificuldades em obter orçamentos para contratação dos serviços, como 
informado no item “a” da presente manifestação. Pode-se verificar, sob este aspecto, que a área gestora 
da época solicitava cotações às empresas seguradoras e não obtinha êxito em consegui-los. Neste 
sentido, acosta-se material comprovando as dificuldades encontradas por esta Unidade Jurisdicionada. 
As empresas seguradoras passaram a declinar (recursar) certos imóveis da companhia, c.f. matéria 
“Riscos declináveis podem render oportunidades para corretores mais ousados”, especialmente após o 
IRB deixar de ter o monopólio e obrigatoriedade de resseguro. Tal fato inclusive foi noticiado pela 
Prefeitura de Campinas. 
e) Na última licitação, as unidades estavam segregadas em lotes, visando conferir maior 
possibilidade de participação aos interessados ou, ao menos, a obtenção de proposta válida para os 
lotes que representassem maior interesse econômico no mercado (seguradoras). Entretanto, mesmo 
com tal medida a licitação restou, mais uma vez, deserta para todos os itens e lotes. Como a seguradora 
contratada foi a mesma e a única que manifestou interesse, e como o seguro abrangia todos os itens e 
lotes, o contrato foi efetuado globalmente. (...) Por fim, com as respostas e justificativas ora 
apresentadas, certo é que a empresa representante está agindo de forma especulativa, como já 
procedeu junto a Administração. Seu comportamento não se pauta na probidade, moralidade e ética da 
coisa pública. Do mesmo caminho seguiu a indicada empresa Fairfax Seguradora, pois não trouxe 
elementos e tampouco apresentou propostas concretar para a CEAGESP. Assim, certo é que não se 
poderia ficar à mercê e continuar correndo os riscos da ausência da cobertura securitária. 

    

IItteemm  000033  

OOffíícciioo  33444477//22001155  ddee  2244//1111//22001155  

AAccóórrddããoo  OOiittiivvaa  
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OObbjjeettoo  

TC 031.110/2015-0 – Representação formulada pela Associação dos Permissionários do Entreposto de 
São Paulo contra supostas irregularidades no Edital de Concorrência n° 015/2015.  

SSoolliicciittaaççããoo  

a) quanto à exigência referente à habilitação econômico- financeira prevista no item 9.1.3.1 do edital, se 
manifeste acerca dos seguintes pontos:  
a.1) qual o tratamento a ser dispensado aos produtores rurais pessoas jurídicas?  
a.2) qual o tratamento a ser dispensado aos produtores rurais que, cumulativamente, tenham 
participação em pessoa jurídica atuante nas atividades previstas no item 9.1.4.1 do edital?  
a.3) os produtores rurais pessoas físicas não deveriam comprovar a sua capacidade financeira, ainda 
que de forma simplificada (lembrando que o produtor rural pessoa física é obrigado à escrituração 
contábil simplificada em face da legislação do Imposto de Renda)?  
b) quanto à cumulação das exigências previstas nos itens 8 e 9.1.3.1 do edital, em face de precedentes 
no TCU contrários à exigência simultânea de garantia de participação na licitação e comprovação de 
patrimônio líquido;  
c) quanto à alegada ofensa ao princípio do julgamento objetivo, se manifeste acerca do seguinte:  
c.1) justificativa, sob o aspecto quantitativo, do valor da garantia de participação prevista no subitem 8.1 
do edital (fórmula A + B); 
c.2) adequabilidade e relevância do critério de julgamento da habilitação técnica insculpida no subitem 
9.1.4.1 do edital; descrever o procedimento a ser empregado para se avaliar a aceitabilidade dos 
atestados porventura apresentados;  
c.3) razão pela qual o item 10.3 do edital estabelece que a proposta comercial deve ser composta do 
valor mensal da TCRU e do valor de outorga, enquanto o Anexo I estabelece que será considerado 
vencedor o licitante que ofertar o maior valor de outorga; ou seja, se o valor da TCRU/mês não será 
considerado para a classificação das propostas, qual a razão de se exigir a sua inclusão na proposta 
comercial?  
d) quanto à exigência para que o vencedor pague o valor pelo uso do espaço (outorga) antes que lhe 
sejam disponibilizados o gozo e o usufruto do espaço, assim como a retenção da gara ntia de 
participação até a assinatura da concessão de uso, mesmo após o participante comprovar o pagamento 
da outorga. 

AAtteennddiimmeennttoo  

Por meio do Ofício PRESD n° 167/2015, de 03/12/2015 a CEAGESP informou a suspensão sine die, da 
concorrência pública, diante dos questionamentos do TCU. E solicitou a prorrogação do prazo para 
apresentar manifestação sobre os fatos apontados. Posteriormente, foi respondido por meio do ofício 
PRESD n° 168/15, de 07/12/2015: 
a.1) considerando o regime tributário-fiscal diferenciado no qual o produtor rural está inserido, a Unidade 
Jurisdicionada optou em trata-lo de forma simplificada. 
a.2) tanto o produtor rural, considerado pessoa jurídica em alguns Estados da Federação ou considerado 
pessoa física, precisa apresentar os atestados do item 9.1.4.1, o qual se refere a habilitação técnica dos 
participantes da licitação. Esses atestados, para ambas as situações, comprovam a qualificação técnica 
exigida pela Administração, qual seja, que operam na comercialização pertinente e compatível com o 
objeto licitado, para respectivas áreas do anexo I – memorial descritivo – descrições das áreas vagas, 
metragens e valores do TCRU por m2. 

a.3) quando da fase de planejamento interno da licitação, considerando a caracterização diferenciada da 
figura do produtor rural, optou-se em não exigir comprovação de sua capacidade financeira com vistas a 
fomentar a participação dos mesmos. Sob este ponto de vista, valeu-se das mesmas regras de 
simplificação e favorecimento aplicadas a microempresas e empresas de pequeno porte sob o regime da 
Lei Complementar n° 132/06 alterada posteriormente pela Lei Complementar n° 147/14, na qual não são 
exigidas certos documentos próprios de outras espécies de sociedades empresárias. 
b) a garantia de participação não se confunde com a garantia de proposta. A garantia de proposta é 
aquela prevista no art. 31, III, da Lei n° 8.666/1993. Este dispositivo legal possibilita a exigência, a título 
de qualificação econômico-financeira, de garantia de proposta, limitada a 1% (um por cento) do valor 
estimado do objeto da contratação, a qual deverá ser prestada, à escolha do particular, por uma das 
modalidades do art. 56 do mesmo diploma normativo, isto é, por caução em dinheiro ou em títulos da 
dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. Já o patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o 
passivo exigível. Reitera-se que, desta forma, a Administração vem aprimorando e aperfeiçoando seus 
editais para atribuição de áreas vagas do ETSP. Assim, na licitações anteriores, ocorreram várias 
desistências, sendo que a multa (30% do valor do lance) imposta para tais casos não foi inibidora da 
participação de licitantes irresponsáveis e sem seriedade. Aliás, a obtenção do crédito originário da 
aplicação da penalidade imposta, em alguns casos, foi por meio de medidas judiciais, a exemplo do 
processo envolvendo o licitante Diogo Soares Ramalho. Conclui-se, diante disso, que a Administração 
adotou uma nova sistemática: adoção da garantia de participação, cujo valor deve ser previamente 
recolhido, segundo as regras fixadas no edital, não se confundindo com a garantia de proposta ou com a  
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garantia de execução contratual. 
c.1) O valor da garantia de participação (em critérios quantitativos) foi definida por um ato de gestão da 
gerencia da área gestora (DEPEC) que, à época, entendeu como razoável e proporcional, considerando 
a dinâmica das relações empresariais desenvolvidas no ETSP. 
C.2) este ponto se refere a qualificação técnica do(a) licitantes, cujo amparo se encontra na Lei n/ 
8.666/93. Importa salientar que os atestados de capacidade técnica, previstos no subitem 9.1.4.1. do 
edital, têm como escopo apurar se o (a) licitante atua e possui experiência anterior no ramo de atividade 
comercial pertinente à área licitada (isto é, capacidade técnica operacional específica para as atividades 
desenvolvidas no ETSP). Por oportuno, o critério de julgamento deste subitem irá considerar a 
pertinência e compatibilidade referida no inc. II, do art. 30, da Lei n° 8.666/93, de forma ampla. A 
Unidade Jurisdicionada, à época, entendeu que a inserção de qualquer outra cláusula ou exigência 
neste item seria restritivo à competitividade, sendo limitador da participação no certame. Neste sentido, à 
época do planejamento interno da licitação, eliminou-se a possibilidade de solicitar, juntamente com os 
atestados, notas fiscais e/ou contratos, pois, feriram a Lei de Licitações, uma vez que a relação de 
documentos constante dos artigos 27 a 31 da Lei n° 8.666/93 seria taxativa e, deste modo, para o caso, 
bastaria comprovar a capacidade mínima exigida pelo certame, conforme o setor e a área licitada, visto 
que a apreciação inicial dos atestados seria condição suficiente para certificar que o (a) licitante atendeu 
ao memorial descritivo. 
c.3) o critério de julgamento é maior lance de outorga (item 1.4 do edital). (...) Não é demais registrar que 
este subitem, dentre os demais, não foi objeto de esclarecimento ou impugnação, isto denota a 
inexistência de dúvida junto aos eventuais interessados em participar do certame. 
d) não se verifica irregularidades sob este aspecto, pois é dado prévio conhecimento aos licitantes que 
algumas áreas licitadas ainda se encontram com a permissão de uso vigente. O anexo I – memorial 
descritivo, traz tal informação, bem como o edital. Em relação a devolução da garantia de participação, 
poderá ocorrer em 02 momentos: (a) após a assinatura do TCRU ou até 90 dias após a publicação da 
homologação e adjudicação do certame, no DOU. A adoção desta sistemática tem como objetivo 
simplificar o procedimento interno para convocação do(s) vencedor(es), especialmente se houver 
desistência. Portanto, para fins de controle interno é conveniente que seja mantida desta forma, pois tal 
fato não tem vinculação com a disponibilização ou não da área licitada. É de se registrar também que os 
valores recolhidos à Unidade Jurisdicionada, sob este título, não serão objeto de uso pela Companhia. 
Visa apenas a regularidade na participação do certame até a sua conclusão, com a assinatura dos 
respectivos termos de concessão remunerada de uso (TCRU). Não é demais mencionar, ainda, que tal 
questão também não foi objeto de esclarecimento e/ou impugnação pelo interessado em participar da 
licitação. 
 

 

XXII..  QQUUAADDRROO  RREESSUUMMOO  DDAASS  HHOORRAASS  OORRÇÇAADDAASS  XX  HHOORRAASS  RREEAALLIIZZAADDAASS  ((HHOORRAASS  AACCUUMMUULLAADDAASS))  
  

 
Eventos 

Horas 
Orçadas 

 
Percentual 

Horas 
Realizadas 

 
Percentual 

Horas 
Diferença Percentual 

Matriz 1.560 16,18% 1.628 104% -68 -4% 

Rede de Armazéns 480 4,98% 488 102% -8 -2% 

Centrais de 
Abastecimento 320 3,32% 

304 95% 16 5% 

Auditorias Especiais 2.000 20,75% 1052 53% 948 47% 

Visita às Unidades 
Desativadas 320 3,32% 

308 96% 12 4% 

Treinamento 200 2,07% 198 99% 2 1% 

Férias e Licença Médica* 880 9,13% 1.484 169% -604 -69% 

Serv.de Coordenadoria/ 
Administrativos 3.880 40,25% 

4.218 109% -338 -9% 

Total 9.640 100,00% 9.680 100% -40 0% 



  
 

 

RAINT – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna                                                         Página 21 de 55 

*As 604 horas de diferença correspondem a médicos, dentista, greve, compensação trabalho eleitoral, licença 
maternidade da Auditora Camila Morina Ferrnandes. 
 

XXIIII..  QQUUAADDRROO  DDEE  HHOORRAASS  EESSTTAABBEELLEECCIIDDAASS  NNOO  PPAAIINNTT//22001155  
 

O PAINT - Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna, para o exercício de 2015, prevê um total de 9.640 
horas para a realização das atividades de auditoria, que estão distribuídas da seguinte forma, entre os 
profissionais: 

 

Profissional Função/Auditor Execução Treinamentos Férias Total 

Adinilton Infanti Rodrigues 
Loreto 

Coordenador de Auditoria 
Interna (Analista IV) 

1.712 40 176 1.928 

Camila Morina Fernandes Analista III 1.712 40 176 1.928 

Fernando Martins Júnior Analista III 1.712 40 176 1.928 

Leonardo Camargo Favatto Analista III 1.712 40 176 1.928 

Jayme Alves Ferreira Junior Analista I 1.712 40 176 1.928 

      
Total Geral 8.560 200 880 9.640 

  

XXIIII..11..  TTRRAABBAALLHHOOSS  CCOONNVVEENNCCIIOONNAAIISS  
 

Demonstramos a seguir o quadro comparativo das atividades programadas no PAINT com as atividades 
efetivamente realizadas até o 4º trimestre de 2015, conforme: 
 

Sigla Seção/Unidade 
Horas 

Programadas 
Horas 

Realizadas 
Diferença 

MATRIZ 

PRESD Presidência (a) 400 436 (36) 

CODGO Coordenadoria de Governança Corporativa e Ouvidoria (b) 400 308 92 

COLIC Coordenadoria de Licitações e Contratos (Licitações) 120   120 00 

SEAGE Seção de Elaboração e Apoio à Gestão de Contratos 80 00 80 

SEDES Seção de Economia e Desenvolvimento 80 80 00 

SECOB Seção de Contas a Receber e Cobrança  120 120 00 

SEPES Seção de Pessoal (c) 120 220 (100) 

SECOF Seção de Controle Fitossanitário 80 80 00 

SESAR Seção de Serviços de Apoio e Reciclagem 80 128 (48) 

SAEXE Seção de Atendimento e Expediente do ETSP (d) 80 136 (56) 

Sub-Total 1.560 1.628 (68) 

REDE DE ARMAZÉNS 

ARRUB Armazém de Rubião Júnior 80 80 00 

ASAVA Armazém – Silo de Avaré 80 80 00 

ASFER Armazém – Silo de Fernandópolis 80 80 00 

AGAVA Graneleiro de Avaré 80 80 00 

AGPAL Graneleiro de Palmital 80 80 00 
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Sigla Seção/Unidade 
Horas 

Programadas 
Horas 

Realizadas 
Diferença 

AGSJB Graneleiro de São Joaquim da Barra 80 88 (08) 

Sub-Total 480 488 (08) 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 

CEFRA Ceasa de Franca 80 80 00 

CEGUA Ceasa de Guaratinguetá 80 64 16 

CEPIR Ceasa de Piracicaba 80 80 00 

CESJC Ceasa de São José dos Campos 80 80 00 

Sub-Total 320 304 16 

UNIDADES DESATIVADAS 

ARADA Armazém de Adamantina 40 40 00 

ARFRA Armazém de Franca 40 40 00 

ARSMA Armazém de São Manoel (e) 40 00 40 

ARSAC Armazém de São Carlos 40 47 (07) 

ARCAT Armazém de Catanduva 40 47 (07) 

AROLI Armazém de Olímpia 40 47 (07) 

ASBAR Armazém de Barretos 40 47 (07) 

ASITU Armazém de Ituverava 40 40 00 

Sub-Total 320 308 12 

    
Férias (x) 880 1.484 (604) 

Treinamento 200 198 2 

Auditoria Especial (f) 2.000 1.052 948 

Serviços de Coordenadoria e Administrativos (g) 3.880 4.218 (338) 

Sub-Total 6.960 6.952 8 

  00  
Total Geral de Horas - PAINT / 2015 (h) 9.640 9.680 (40) 

(a) As 36 horas ultrapassadas correspondem ao Grupo de Trabalho de gestão de risco para contratação de consultoria. 

(b) Em virtude da Portaria PRESD nº 004 de 03/02/2015, a qual instituiu Grupo de Trabalho para elaboração do Relatório de 
Gestão e Prestação de Contas - Ano 2014, com a participação da funcionária Camila Morina Fernandes; 

(c) No quadro de horas apresentado no PAINT/2015, houve um erro de digitação, sendo computados 20 dias/160 horas para 
realização deste trabalho, sendo que o correto são 15 dias/120 horas; 

(d) As 56 horas ultrapassadas deve-se ao fato da mudança de gerente no Departamento responsável pela área. Mais horas 
serão computadas no próximo RAINT. 

(e) As 40 horas serão computadas no próximo RAINT. 

(f) As 1.052 horas atribuídas a Auditorias Especiais correspondem a participação do Auditor Jayme no Programa Brasil Maior, e a 
participação do Auditor Leonardo na Comissão multidisciplinar – Portaria PRESD n° 31/12 bem como a auditoria não planejada 
na SECOM – Seção de Compras. 

(g) Das 4.218 horas atribuídas a Serviços de Coordenadoria e Administrativos, destacamos que 304 horas foram utilizadas para 
o encerramento de trabalhos previstos e iniciados em 2014, os quais foram devidamente finalizados em 2015. 
 
(h) As 40 horas de diferença do previsto no PAINT 2015 foi devido um cálculo errôneo no mês de janeiro, referente dia 02/01 que 
não foi trabalhado, mas calculado.  
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XXIIIIII..  AATTIIVVIIDDAADDEESS  CCOONNSSIIDDEERRAADDAASS  CCOOMMOO  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  CCOOOORRDDEENNAADDOORRIIAA//AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  
 

O PAINT – Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna, contempla como Serviços de 
Coordenadoria/Administrativos, trabalhos como: 
 

 Reunião (Conselhos; Diretoria; Órgãos de Controle; Gerências), e; 

 Serviços Administrativos (revisão de relatório e resposta de gestor; elaboração de relatórios solicitados 
por áreas internas e externas, como também, a demanda de trabalhos dos órgãos do Sistema de Controle 
Interno e Externo do Governo Federal, por meio da emissão de relatórios (Relatório de Gestão; PAINT; 
RAINT (trimestral); Plano de Providências; entre outros). 
 
Portanto, arrolamos abaixo as horas utilizadas para o gerenciamento dos trabalhos administrativos internos 
da CODIN, debitadas como “Serviços de Coordenadoria /Administrativos”, a saber: 
 

Serviços de Coordenadoria/Administrativos 
 Horas Executadas 

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. Total 

Acompanhamento da Auditoria Externa 30 0 0 0 30 

Acompanhamento de Relatório 6 0 0 0 6 

Análise processo licitatório e administrativo das 
unidades cedidas/desativadas 

0 0 360 88 
448 

Comitê de TI 0 32 4 0 36 

Elaboração do PAINT 44 0 52 93 189 

Elaboração do Parecer CODIN 90 0 0 0 90 

Elaboração do RAINT 20 28 32 40 120 

Elaboração do SIG 24 32 4 0 60 

Elaboração programa de unidades 
cedidas/desativadas 

0 0 16 0 
16 

Resumo de tarefas 0 0 4 0 4 

Portal da Transparência Pública 4 0 12 20 36 

Preparação para viagem/Unidades interior 6 0 0 0 6 

Reuniões 88 93 56 42 279 

Revisão da Norma 8 0 0 0 8 

Revisão dos Relatórios 32 16 46 107 201 

Serviços Administrativos – Internos diversos 146 228 272 297 943 

Serviços de Coordenadoria 162 148 306 77 693 

Serviços Externos 4 0 0 0 4 

Sistema CGUPAD 54 28 10 18 110 

Trabalhos Programados/iniciados em 2014 304 0 0 0 304 

Trabalhos para a PRESD 12 0 0 0 12 

Trabalhos realizados para a CGU 0 182 92 60 334 

Trabalhos realizados para os Conselhos 32 16 20 40 108 

Trabalhos realizados para o DEST 16 0 0 0 16 

Trabalhos realizados para o MAPA 20 0 0 0 20 

Trabalhos realizados para o TCU 40 51 24 30 145 

Total 1.142 854 1.310 912 4.218 
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XXIIVV..  GGAASSTTOOSS  EESSTTIIMMAADDOOSS  XX  GGAASSTTOOSS  RREEAALLIIZZAADDOOSS  CCOOMM  DDEESSPPEESSAASS  DDEE  VVIIAAGGEENNSS  
  

No PAINT – Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – 2015, estão previstas 16 viagens com um gasto 
estimado de R$ 23.301,28. No quadro abaixo apresentamos as viagens realizadas até o 4º trimestre de 2015: 
  

Viagens Estimadas Gastos Estimados Viagens Realizadas Gastos Realizados Gastos a Realizar 

16 23.301,28 14 19.955,38  3.345,90  

OObbss::  Das 3 viagens realizadas no 2º trimestre 2 foram para participação de evento em Brasília que não estavam 

programadas no PAINT. 

  

  

XXVV..  HHOOMMEENNSS  //  HHOORRAASS  TTRRAABBAALLHHAADDAASS  

  
Demonstramos a seguir a quantidade de horas que cada funcionário desta Unidade de Auditoria Interna 
utilizou para a execução dos trabalhos de auditagem até o 4º trimestre de 2015.  

 

Profissional 
Função / 
Auditor 

Horas 
Produtivas 

Treinamento 
Férias/ 

Lic.Médica 
Total 

Adinilton Infanti Rodrigues Loreto Coordenador 1.600 40 296 1.936 

Camila Morina Fernandes Analista III 1.204 14 718 1.936 

Fernando Martins Júnior Analista III 1.786 40 110 1.936 

Leonardo Camargo Favatto Analista III 1.650 66 220 1.936 

Jayme Alves Ferreira Junior Analista I 1.764 32 140 1.936 

Total Geral 8.004 192 1.484 9.680 

  

XXVVII..  DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDAA  AATTUUAAÇÇÃÃOO  DDAA  AAUUDDIITTOORRIIAA  IINNTTEERRNNAA  EEMM  22001155  

  

  
No exercício de 2015 foram emitidas 133 recomendações, visando o fortalecimento dos controles internos da 
Cia. sendo que mais de 80% destas recomendações foram implementadas pelas áreas auditadas, 
considerando-se que as recomendações “não implementadas”, foram assim consideradas devido ao não 
posicionamento/manifestação dos gestores até a presente data, entendemos que houve uma boa aceitação 
de nossas recomendações. 
 
Em novembro, a Equipe de auditoria realizou um curso específico sobre Gestão de Risco a fim de auxiliar no 
conhecimento desta metodologia, e facilitar no acompanhamento da futura contratação de consultoria para 
implantação desta metodologia na CEAGESP. 
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XXVVIIII..  TTRREEIINNAAMMEENNTTOO,,  CCUURRSSOOSS  EE  PPAALLEESSTTRRAASSEE//OOUU  EESSPPEECCIIAALLIIZZAAÇÇOOEESS 
 
Destacamos abaixo os treinamentos, cursos, palestras e/ou especializações realizados pela equipe da CODIN até o 4º trimestre de 2015, vejamos: 

Período Auditor Curso Entidade 
Carga 

Horária 
Abordagem 

24/02 a 23/03 Leonardo Camargo 
Favatto 

Curso de Legislação Aplicada à Logística de 
Suprimentos 

Escola Nacional de 
Administração Pública – ENAP 

30 h Logística de 
suprimentos. 

07/04 Adinilton Loreto Diagnóstico da situação da estrutura de recursos 
humanos alocadas na área de tecnologia da 
informação das instituições públicas federais estrutura 
de recursos humanos alocadas na área de tecnologia 
da informação das instituições públicas federais. 

DEST – Brasília 8 h Recursos humanos na 
área de TI. 

19/05 Camila Morina Fernandes Diálogo Público: Apresentação do Plano de Controle 
Externo para o Período abril/2015 – março/2017 

TCU – Brasília 8 h Convidados pelo TCU. 

22 a 26/06 Leonardo Camargo 
Favatto, Camila Morina 
Fernandes e Fernando 
Martins Junior 

SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho 

CEAGESP 14 h Conhecimento de 
normas 
regulamentadoras de 
segurança do trabalho 

24 a 25/08 Fernando Martins Junior Curso de Prevenção de Acidentes para membros da 
CIPA 

CIPATIVA 20 h Conhecimento de 
normas 
regulamentadoras de 
segurança do trabalho 

09 a 12/11 Adinilton Loreto 
Leonardo Camargo 
Favatto 
Jayme Alves Ferreira 
Junior 

Curso Gestão de Risco - COSO De Lorenzi e Maffei treinamento 
e consultoria 

32 h Auxiliar no 
conhecimento de 
gestão de risco a fim 
de acompanhar a 
execução do contrato 
de consultoria a ser 
implantado na 
Companhia 
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XXVVIIIIII..  RREECCOOMMEENNDDAAÇÇÕÕEESS  EEXXPPEEDDIIDDAASS 
 
Seguem as recomendações expedidas e estágio de implementação até o 4° semestre de 2015, vejamos: 

Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

RE PA 001 02 15 SEDES - Seção de  

Economia e 

Desenvolvimento 

 
“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2014 a 31/12/2014, 

sobre as áreas das Seções, 

quais sejam: Recursos 

Humanos; Gestão dos 

Contratos; Gestão 

Patrimonial e Gestão 

Operacional” 

Formalizar a 

movimentação de Bens 

Patrimoniais 

Recomendamos à SEDES, formalizar a transferência dos 

equipamentos de informática à SEINF, mediante o registro da 

movimentação no sistema LECOM – Processos Automatizados, 

conforme o estabelecido no item 4.2.1. da norma interna NP-

AD-013 – Bens do Ativo Fixo e Inservíveis. 

Implementada 

Recomendamos, também, localizar os equipamentos de ar-

condicionado, e no caso de insucesso solicitar à SEFIP – Seção 

Fiscal e Patrimonial, as devidas providências para regularizar 

a relação de bens da Seção. 

Implementada 

Registrar os Bens 

Patrimoniais localizados 

e em poder da SEDES 

Recomendamos à SEDES, em conjunto com a SEFIP, 

regularizar os registros dos Bens Patrimoniais localizados, bem 

como proceder a remoção daqueles considerados inservíveis, 

conforme estabelecido no item 4.7. da norma interna NP-AD-

013 – Bens do Ativo Fixo e Inservíveis. 

Implementada 

Aprimorar o 

procedimento de 

elaboração de índices 

Recomendamos à SEDES solicitar ao DETIN – Departamento 

de Tecnologia da Informação, o desenvolvimento de uma 

ferramenta que possibilite a validação online pelos 

permissionários das informações sobre as entradas das suas 

mercadorias, proporcionando informações qualitativas e 

quantitativas exatas de mercado. 

Implementada 

Avaliar a possibilidade 

de equipar as portarias 

com terminais 

Recomendamos à SEDES solicitar ao DEPEC – Departamento 

do Entreposto da Capital, avaliar a possibilidade de instalação 

de terminais de computadores nas cabinas das portarias do 

Implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

informatizados 

 

Entreposto de São Paulo permitindo a realização de consultas 

online sobre os documentos fiscais, através da leitura do código 

de barras constantes nas DANFE`s. Permitindo, dessa forma, 

aprimorar a apresentação das informações, coibindo o 

comércio ilegal, entre outros benefícios. 

RE PA 002 02 15 SECOF – Seção de 

Controle Fitossanitário 

 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2014 a 31/12/2014, 

sobre as áreas das Seções, 

quais sejam: Gestão 

Operacional e Serviços 

Terceirizados” 

 

Fortalecer os controles 

sobre os relatórios 

entregues pelas 

Unidades 

 

Recomendamos, doravante, adotar procedimentos de cobrança 

tempestiva dos relatórios não recebidos e conferência 

minuciosa daqueles enviados pelas Unidades, visando 

fortalecer os controles internos exercidos sobre os 

recebimentos de relatórios, minimizar a ocorrência de 

informações incompletas e/ou faltantes e evitar a manutenção 

de documentos desnecessários, cumprindo, dessa forma, o 

normativo interno pertinente (NP-OP-010 – Documentação 

para o Uso de Defensivos Agrícolas – itens 4.6 – 4 e  4.7 – 11b , 

NP-OP-009 – Controle de Pragas – item 12 , CI DEPAR – 091 

de 16/02/2004 , NP-OP-008 – Recebimento de Mercadoria na 

Rede Armazenadora – item 4.1.12.2 – 4)  

Implementada 

Intensificar o 

acompanhamento sobre 

a liberação e envio dos 

defensivos agrícolas às 

Unidades 

Recomendamos agilizar a tramitação documental interna 

relativa à cotação de preços, aprovação e pagamento tornando 

mais rápida a finalização do processo de requisição efetuado 

pela Unidade, evitando, assim, possíveis prejuízos 

técnicos/operacionais e financeiros. 

Implementada 

RE PA 003 03 15 ARFRA – Armazém de 

Franca 

 

“Visita técnica realizada 

‘in loco’ na Unidade 

Apresentar a Apólice de 

Seguro da Unidade 

 

Recomendamos requerer à Permissionária - COCAPEC, a 

apresentação da apólice de seguro do imóvel e juntá-la no 

respectivo processo, a fim de atender as citadas cláusulas 

contratuais. 

Parcialmente 

implementada 
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Operacional, no dia 

06/03/2015, com o 

objetivo de emitir uma 

opinião sobre a gestão 

patrimonial e ocupacional 

deste imóvel” 

RE PA 004 03 15 CEFRA – Ceasa de Franca 

 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2014 a 31/12/2014, 

sobre as áreas das Seções, 

quais sejam: Recursos 

Humanos; caixa Geral; 

Contas a Receber; 

Serviços Terceirizados; 

Comercialização; Gestão 

Fiscal/Tributária” 

 

 

Implantar uma escala 

para horário de trabalho 

 
 
 
 
 

Recomendamos elaborar uma Escala de Horário para suportar 

documentalmente a alternância de horários praticados pelo 

técnico operacional da Ceasa de Franca e submeter para 

aprovação do DEARH – Departamento de Administração e 

Recursos Humanos. 

Implementada 

Recomendamos, também, evitar o registro de ponto com 

entrada anterior às 5:00 (cinco horas da manhã), a fim de 

evitar o pagamento de adicional noturno.  

Implementada 

Proporcionar melhor 

ambiente de Trabalho 

 

Recomendamos ao DEINT – Departamento de Entrepostos do 

Interior, em conjunto com o DEMAN – Departamento de 

Engenharia e Manutenção, verificarem a possibilidade de   

instalação de equipamentos para refrigeração do ar no 

ambiente do escritório administrativo, de modo a possibilitar 

que a temperatura permaneça entre 20° e 23°C, de acordo com 

o estabelecido na legislação trabalhista (Portaria 3.214/78 e 

seus complementos, e Normas Regulamentadoras nº 15 e nº 17). 

Implementada 

Disponibilizar meio de 

comunicação com a 

vigilância terceirizada 

Recomendamos à CEFRA disponibilizar uma linha telefônica 

fixa na guarita localizada na entrada da Ceasa de Franca, com 

o objetivo de facilitar a comunicação entre a CEAGESP e o 

Implementada 
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 efetivo terceirizado, fazendo-se cumprir também o estabelecido 

na cláusula 3.1.2. – Anexo I, conforme o contrato celebrado. 

Exigir da empresa 

terceirizada o efetivo 

cumprimento contratual 

 

Recomendamos notificar a Contratada quanto a execução 

integral do contrato, pois a entrega dos materiais deveriam ser 

no início da vigência contratual, conforme o disposto no item 7 

do Anexo I do contrato celebrado. 

Implementada 

 

 

 

 

 

 

RE PA 005 04 15 SEPES – Seção de Pessoal  

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2014 a 28/02/2015, 

sobre a área de Pessoal.” 

 

Eliminar as pendências 

provenientes da 

implantação do sistema 

Softwell. 

Recomendamos que a Gerência do DEARH e a Gerência do 

DETIN desenvolvam ação conjunta visando a imediata 

regularização do sistema, e, caso necessário, que haja 

intervenção da DIAFI a fim de eliminar definitivamente as 

pendências existentes. 

 

Parcialmente 

implementada 

 

RE PA 006 04 15 SECOB – Seção de 

Contas a Receber e 

Cobrança 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2014 a 31/12/2014, 

Aprimorar a 

metodologia de 

apuração do custeio da 

Companhia 

 

Recomendamos adotar ferramenta integrada, informatizada, 

que possibilite realizar os cálculos de rateio de forma global, 

reunindo as diversas fontes de informação que compõem a 

formação dos preços, com isso, eliminaremos os riscos de erros 

na elaboração e cálculo do rateio, bem como, otimizará o 

trabalho da Seção. 

 

Parcialmente 

implementada 
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nas áreas da Seção, quais 

sejam: Faturamento e 

Rateio de Despesas.” 

 

 

 

RE PA 007 05 15 ARRUB – Armazém de 

Rubião Junior 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2014 a 31/12/2014, 

sobre as áreas das Seções, 

quais sejam: Recursos 

Humanos; Caixa Geral; 

Contas a Receber; 

Serviços Terceirizados; 

Controle de Estoques; 

Gestão Fiscal/Tributária” 

 

 

Utilizar os recursos do 

fundo fixo conforme 

previsão normativa 

 

Recomendamos restringir a utilização do fundo fixo apenas às 

compras previstas no normativo interno, eliminando a 

utilização para custeio de projetos que demandem a alocação 

de valores superiores ao estabelecido em norma que é de 

R$300,00 (trezentos reais). Conforme o descrito na norma NP-

FN-003-Fundo Fixo, subitem 3 do item 3.6; 

Implementada 

Recomendamos solicitar ao DEMAN – Departamento de 

Engenharia e Manutenção que verifique e ateste a obra 

realizada; 

Implementada 

Recomendamos, por fim, utilizar somente mão de obra 

tecnicamente apropriada para executar as atividades que 

demandem conhecimentos alheios à finalidade de armazenagem 

e sempre com o apoio de áreas técnicas especializadas - 

DEMAN – Departamento de Engenharia e Manutenção e da 

SESMT – Seção de Segurança e Medicina do Trabalho. 

Implementada 

Avaliar o 

enquadramento da 

função de Técnico 

Administrativo 

Recomendamos avaliar junto ao DEARH o possível 

reenquadramento do funcionário de nível “I” em virtude das 

atividades exercidas serem de responsabilidade de Técnico 

Administrativo acima deste nível; 

Implementada 

Recomendamos, também, caso possível, a possibilidade de 

alocação/contratação de mais um colaborador técnico 

administrativo ao quadro de empregados da Unidade, com o 

Implementada 
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objetivo de distribuir a carga de trabalho. 

Conceder aos 

terceirizados o DSR - 

Descanso semanal 

remunerado aos 

domingos 

Recomendamos ao gestor de formalidades do contrato realizar 

consulta à prestadora de serviços Ventana Manutenção e 

Serviços LTDA – EPP, objetivando o esclarecimento formal 

com relação a não concessão de descanso aos domingos. 

Implementada 

RE PA 008 05 15 SESAR – Seção de 

Serviços de Apoio e 

Reciclagem 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2014 a 30/04/2015, 

sobre as áreas das Seções, 

quais sejam: Gestão 

Operacional e Serviços 

Terceirizados.” 

 

Adequar a norma 

interna referente aos 

resíduos comercializados      

regularmente 

Recomendamos que a SESAR solicite à CODGO – 

Coordenadoria de Governança Corporativa (O&M - 

Organização e Métodos), a atualização do referido normativo 

interno e, posteriormente, aplique os procedimentos inerentes à 

comercialização de papelão para reciclagem. 

 

Implementada 

Obter autorização 

formal para a 

comercialização de 

madeira 

Recomendamos que seja obtida autorização formal da 

gerência, a fim de amparar a operação relativa à 

comercialização da madeira. 

 

Implementada 

Atentar para a emissão e 

renovação do “Termo de 

Responsabilidade do 

Comprador” 

Recomendamos que o Gestor adote os procedimentos internos 

estabelecidos na norma interna visando fortalecer os controles 

internos inerentes ao cadastro de comprador. (NP- OP-038 – 

Comercialização de Resíduos Orgânicos – item 4.2.2). 

Implementada 
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RE PA 009 07 15 CEPIR – Ceasa de 

Piracicaba 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2014 a 31/05/2015, 

sobre as áreas das Seções, 

quais sejam: recursos 

humanos, financeiros, 

comercialização/ocupação 

de áreas, e suprimentos de 

bens/serviços”. 

Descontinuar a prática 

de realizar pagamentos 

através da conta 

bancária do funcionário. 

 

Recomendamos que os pagamentos de despesas sejam 

realizados somente com os recursos disponíveis na conta 

movimento do Fundo Fixo, de acordo com os procedimentos e 

limites fixados pela norma interna: “NP-FN-003 – Fundo Fixo 

– Cartão de Débito”. 

Implementada 

Rever o procedimento 

adotado para os 

recebimentos avulsos. 

Recomendamos descontinuar o atual procedimento a fim de 

evitar a manutenção de pendências relativas a GRU´S emitidas 

e não pagas pelo sacado; 

 

Implementada 

Recomendamos, também, que seja efetuado um levantamento 

detalhado nos arquivos da Unidade visando a localização das 

GRU´s “vencidas”, propiciando a cobrança imediata junto ao 

devedor com os respectivos encargos de mora, se aplicável. No 

caso de GRU indevida que seja promovida a baixa visando a 

regularização; e 

Implementada 

Recomendamos, por fim, (1) que os valores avulsos 

provenientes de carregamento antecipado, emissão de 

carteirinha, diárias e outros sejam recebidos em dinheiro 

mediante recibo, sendo o depósito efetuado de imediato ou no 

máximo no dia subsequente (2) eventualmente nos casos de 

multa, tendo em vista a relevância do valor, seja estudada a 

conveniência da emissão da GRU para pagamento pelo sacado, 

com a imediata apresentação do comprovante de pagamento na 

administração da Unidade. 

 

Implementada 
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  Intensificar a cobrança 

sobre os permissionários 

inadimplentes e 

promover a interdição 

de área 

 

Recomendamos que sejam tomadas providências imediatas no 

sentido da quitação dos débitos existentes acrescidos dos 

respectivos encargos financeiros moratórios, e 

Implementada 

Recomendamos, doravante, o enquadramento tempestivo à 

Norma Interna, ou seja, emitido imediatamente o Termo de 

Interdição se decorridos 10 dias de atraso no pagamento do 

boleto pelo permissionário (NP-FN-006 Inadimplência de 

Permissionários, item 4.1).  

Implementada 

Identificar claramente a 

área de comercialização 

e o número do box e/ou 

módulo do 

permissionário  

 

Recomendamos que sejam tomadas providências imediatas no 

sentido de demarcar e identificar claramente o número da área 

utilizada pelo permissionário, a fim de propiciar fiscalização 

adequada, bem como inibir a ocupação irregular de espaço. 

Implementada 

Coibir terminantemente 

a ocupação indevida das 

áreas vagas sem o 

correspondente 

pagamento da 

remuneração de uso 

 

Recomendamos que a gerência da Unidade tome providências 

imediatas no sentido do cumprimento do estabelecido no 

Regulamento dos Entrepostos, ou seja, os permissionários que 

desejarem utilizar áreas vagas deverão fazê-las pelo sistema de 

Autorização de Uso – A.U, que visa a concessão para a 

utilização temporária da área. 

Implementada 

Recomendamos, também, que seja terminantemente coibido a 

utilização de áreas vagas sem o equivalente pagamento da 

remuneração de uso, através da intensificação das ações fiscais 

dentro das áreas de comercialização do Entreposto. 

Implementada 

Recomendamos, por fim, no caso da persistência da ocupação Implementada 
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indevida que sejam apreendidas as mercadorias em 

decorrência da falta de pagamento do uso da área utilizada 

para comercialização. 

Regularizar a falta de 

documentação dos 

vigilantes terceirizados 

Recomendamos, que seja solicitada junto aos vigilantes as 

cópias das Carteiras Nacional de Vigilante, a fim de manter o 

arquivo adequadamente documentado e atualizado. 

 

Implementada 

RE PA 010 08 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGAVA – Graneleiro de 

Avaré 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2014 a 30/05/2015, 

sobre as áreas da 

Unidade, quais sejam: 

recursos humanos, 

financeiros, 

comercialização/ocupação 

de áreas, e suprimentos de 

bens/serviços”. 

Renovar os Atestados de 

Saúde Ocupacional 

dentro dos prazos 

legalmente exigidos 

 

Recomendamos a regularização dos exames médicos dos 

empregados e a emissão dos correspondentes Atestados de 

Saúde Ocupacional, visando atender as exigências trabalhistas 

relativas aos prazos de validade destes documentos (CLT art. 

168; Portaria 3214/74 e Normas Regulamentadoras – NR’s 4 e 

7). 

Implementada 

Investigar e regularizar 

as inconsistências 

apresentadas no 

relatório de contas a 

receber. 

 

Recomendamos a conciliação das variações entre o Balancetes 

dos Contas Correntes e a Posição dos Título Emitidos, a fim de 

regularizar e adequar as informações geradas na Unidade. 

 

Implementada 

Cumprir as exigências 

legais para a 

escrituração do Livro 

Registro de Utilização 

de Documentos Fiscais e 

Termos de Ocorrências 

– RUDFO. 

Recomendamos registrar tempestivamente as Ocorrências 

Fiscais na parte específica do Livro RUDFTO, visando o 

cumprimento da obrigação fiscal atinente (Lei 6374 – artigo 

67, §1º e RICMS artigos 220, §1º e 225). 

Implementada 
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Solicitar a baixa 

contábil e a remoção 

física de bem 

patrimonial 

considerado inservível 

e/ou sucata. 

Recomendamos que o Gestor da Unidade elabore um relatório 

especificando o estado geral e a inutilidade do bem patrimonial 

e o encaminhe à Gerência do Departamento de Armazenagem, 

juntamente com a solicitação de baixa deste item da Relação de 

Bens por Centro de Custo, bem como a remoção física do ativo 

imobilizado (NP-AD-013 – Bens do Ativo Fixo e Inservíveis – 

item 4.7 – Para a Baixa de Bens Patrimoniais Excedentes, 

Inservíveis, Obsoletos e Sucatas). 

Implementada 

Priorizar o conserto do 

Silo horizontal/ 

Graneleiro e demais 

áreas. 

Recomendamos que, a Gerência Regional da Unidade em 

conjunto com a Gerência do DEPAR – Departamento de 

Armazenagem mantenham contato formal com a Gerência do 

DEMAN – Departamento de Manutenção, visando a eliminação 

definitiva dos problemas supracitados tendo em vista os riscos 

relevantes envolvidos. 

Implementada 

Atentar para o 

cumprimento das 

cláusulas contratuais 

pactuadas 

Recomendamos uma fiscalização mais efetiva da Unidade 

quanto a execução do contrato, notificando à Contratada para 

o imediato cumprimento dos itens citados, bem como outros que 

forem identificados; 

Implementada 

Recomendamos, também, nos casos de inexecução parcial do 

contrato que seja avaliada a aplicação de glosa, desconto e/ou 

multa proporcional do montante apurado nas planilhas que 

fundamentam os pagamentos das faturas mensais, conforme 

estabelecido na cláusula - 12 – Penalidades, dos contratos de 

prestação de serviços. 

Implementada 

Regularizar o cadastro 

de depositantes no que 

Recomendamos adotar os procedimentos internos estabelecidos 

para manter o regular cadastro de cliente, visando atender o 

Implementada 
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se refere ao cartão de 

assinatura 

 

previsto na norma interna pertinente, que se refere às cautelas 

necessárias aos interesses mútuos e garantias recíprocas, entre 

a Companhia e o depositante (Norma OP-021 – Cadastro de 

Cliente para Armazenagem). 

RE PA 011 08 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAVA – Armazém Silo 

de Avaré 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2014 a 31/07/2015, 

sobre as áreas das Seções, 

quais sejam: recursos 

humanos, caixa geral, 

contas a receber, serviços 

terceirizados, controle de 

estoque, gestão 

fiscal/tributária”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovar os Atestados 

de Saúde Ocupacional 

dentro dos prazos 

legalmente exigidos 

 

Recomendamos a regularização imediata dos exames médicos 

dos empregados e a emissão dos correspondentes Atestados de 

Saúde Ocupacional, visando atender as exigências trabalhistas 

relativas aos prazos de validade destes documentos (CLT art. 

168; Portaria 3214/74 e Normas Regulamentadoras – NR’s 4 e 

7). 

 

Implementada 

Cumprir as exigências 

legais para a 

escrituração do Livro 

Registro de Utilização 

de Documentos Fiscais e 

Termos de Ocorrências 

– RUDFTO. 

Recomendamos, doravante, registrar tempestivamente as 

Ocorrências Fiscais na parte específica do Livro RUDFTO, 

visando o cumprimento da obrigação fiscal atinente (Lei 6374 – 

artigo 67, §1º e RICMS artigos 220, §1º e 225). 

Implementada 

Solicitar a baixa 

contábil e a remoção 

física do bem 

patrimonial 

considerado inservível 

e/ou sucata. 

Recomendamos que o Gestor da Unidade elabore um relatório 

especificando o estado geral e a inutilidade do bem patrimonial 

e o encaminhe à Gerência do Departamento de Armazenagem, 

juntamente com a solicitação de baixa deste item da Relação de 

Bens por Centro de Custo, bem como providencie a remoção 

física do ativo imobilizado (NP-AD-013 – Bens do Ativo Fixo e 

Inservíveis – item 4.7 – Para a Baixa de Bens Patrimoniais 

Excedentes, Inservíveis, Obsoletos e Sucatas). 

Implementada 
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Destinar as partes do 

secador que se encontra 

desmontado na Unidade 

Recomendamos a tomada de providências imediatas no sentido 

de realização de novas cotações objetivando a venda da sucata 

pelo melhor preço ofertado, visto que sua remoção enseja a 

obtenção de espaço físico, bem como evita questionamento e/ou 

eventual autuação da Vigilância Sanitária por conta de risco da 

dengue; 

Implementada 

Recomendamos, também, que seja finalizado o processo de 

transferência da coifa do secador ao ASBAU, tendo em vista a 

potencial utilidade do equipamento na Unidade. 

Implementada 

Atentar ao 

cumprimento das 

cláusulas contratuais 

pactuadas 

Recomendamos uma fiscalização mais efetiva na execução 

contratual, notificando a Contratada para o imediato 

cumprimento dos itens citados; 

Implementada 

Recomendamos, também, nos casos de inexecução parcial do 

contrato, que seja avaliada a conveniência de aplicação de 

glosa, desconto e/ou multa proporcional do montante apurado 

nas planilhas que fundamentam os pagamentos das faturas 

mensais, conforme estabelecido na cláusula 12 - Penalidades, 

do contrato de prestação de serviços. 

Implementada 

Manter em estoque 

somente materiais 

utilizados pela Unidade 

 

Recomendamos a remoção do material, visando a obtenção de 

espaço físico, bem como evitar o controle sobre materiais sem 

nenhuma utilização e movimentação pela Unidade. 

 

 

 

Implementada 
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Regularizar o sistema 

de termometria da 

Unidade 

Recomendamos que seja priorizada a regularização do sistema 

de termometria do ASAVA, ou, caso haja impossibilidade desta 

ação, que o DEMAN verifique a viabilidade de substituição do 

sistema inoperante.  

Parcialmente 

implementada 

 

Destinar os estoques de 

produtos provenientes 

de resíduos ou 

varreduras 

Recomendamos destinar o trigo mantido nos estoques da 

Unidade. 

Implementada 

Recomendamos, doravante, maior agilidade quanto à 

destinação das varreduras e/ou resíduos apurados, evitando, 

dessa forma, a manutenção em estoques de grãos por tempo 

indeterminado.  

Implementada 

RE PA 012 08 15 AGSJB – Armazém 

Graneleiro de São 

Joaquim da Barra 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2014 a 31/07/2015, 

sobre as áreas das Seções, 

quais sejam: recursos 

humanos, caixa geral, 

contas a receber, serviços 

terceirizados, controle de 

estoque, gestão 

fiscal/tributária”. 

 

Implantar o Cadastro de 

Depositantes na Unidade 

Recomendamos que a Unidade implante o Cadastro de 

Depositantes a todos os clientes que operam ou que venham a 

operar, a fim de fortalecer os controles exercidos sobre as 

atividades operacionais e cumprir o normativo interno 

pertinente. 

 

Implementada 
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RE PA 013 08 15 ASITU – Armazém Silo 

de Ituverava 

 

“Visita técnica realizada 

‘in loco’ sobre a gestão 

patrimonial e ocupacional 

do imóvel” 

Aprimorar controles 

sobre a gestão de 

contratos 

Recomendamos ao DEPAR – Departamento de Armazenagem, 

elaborar instrumentos administrativos e operacionais que 

possibilitem a realização de um acompanhamento detalhado 

sobre a execução do contrato de reserva de espaço celebrado 

com a empresa Hammoud e Menezes LTDA. 

Implementada 

RE PA 014 09 15 ASFER – Armazém Silo 

de Fernandópolis 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2014 a 31/07/2015, 

sobre as áreas das Seções, 

quais sejam: recursos 

humanos, caixa geral, 

contas a receber, serviços 

terceirizados, controle de 

estoque, gestão 

fiscal/tributária”. 

Preencher os 

documentos pertinentes 

às saídas de 

mercadorias. 

Recomendamos adequar os procedimentos internos, 

objetivando o preenchimento dos documentos “Ordem de 

Entrega” e “Solicitação de Ordem de Entrega”, conforme 

estabelecido na norma interna “OP-025 – Resíduos e 

Mercadorias / RETIRADAS”. 

Implementada 

Registrar integralmente 

as aplicações de expurgo 

Recomendamos realizar os registros nos documentos de 

controles pertinentes sempre que houver a utilização de 

defensivos agrícolas conforme os procedimentos descritos nos 

normativos internos. (NP-OP-010 - Documentação para o Uso 

de Defensivos Agrícolas e NP-OP-009 – Controle de Pragas no 

Armazenamento de Grãos.) 

Implementada 

Avaliar a possibilidade 

de reaproveitamento das 

balanças da Unidade 

 

Recomendamos ao DEPAR – Departamento de Armazenagem, 

solicitar ao DEMAN – Departamento de Engenharia e 

Manutenção, a emissão de laudo técnico sobre o estado 

operacional dos equipamentos sobre um possível 

reaproveitamento das balanças em outros locais, bem como 

remover a balança rodoviária em prol de uma melhora no pátio 

de manobras, visto que a Unidade já possui outra balança mais 

moderna em operação.  

 

Implementada 
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Realizar a manutenção 

do equipamento 

operacional 

Recomendamos ao DEPAR - Departamento de Armazenagem, 

solicitar ao DEMAN –Departamento de Engenharia e 

Manutenção, a realização de manutenção no referido 

equipamento a fim de permitir a plena operação de 

armazenagem, visando o aumento das receitas e otimização das 

operações. 

Implementada 

Aprimorar as 

instalações da área 

administrativa 

Recomendamos solicitar ao DEMAN – Departamento de 

Engenharia e Manutenção, a elaboração de um laudo com 

orçamento, e um cronograma físico de execução visando sanar 

as irregularidades de infraestrutura no ambiente administrativo 

do escritório do armazém. 

Implementada 

Avaliar o 

enquadramento da 

função de Técnico 

Operacional 

Recomendamos avaliar junto ao DEARH o possível 

reenquadramento do funcionário de nível “I” em virtude das 

atividades exercidas serem de responsabilidade de Técnico 

Operacional acima deste nível. 

Implementada 

RE PA 015 09 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGPAL – Graneleiro de 

Palmital 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2014 a 31/07/2015, 

sobre as áreas das Seções, 

Adequar a periodicidade 

de escrituração do 

boletim de pagamento 

conforme       normativo 

interno 

Recomendamos à Unidade, doravante, escriturar o boletim de 

pagamento mensalmente em conformidade com o estabelecido 

pela Seção de Tesouraria. 

 

Implementada 

Apurar corretamente a 

base de cálculo do 

imposto sobre serviços 

(ISS) 

Recomendamos que seja efetuado um levantamento detalhado 

das notas fiscais cujo serviço foi tributado indevidamente no 

período de janeiro a agosto/15, visando a apuração do ISS 

efetivamente devido; 

Implementada 
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quais sejam: recursos 

humanos, caixa geral, 

contas a receber, serviços 

terceirizados, controle de 

estoque, gestão 

fiscal/tributária”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendamos, ainda, que seja formalizada consulta junta à 

Prefeitura Municipal questionando a possibilidade de o 

Imposto sobre Serviço recolhido a maior ser compensado. 

Implementada 

Atentar para o 

cumprimento das 

cláusulas contratuais 

pactuadas 

Recomendamos uma fiscalização mais efetiva da Unidade 

quanto a execução do contrato, notificando a Contratada para 

o imediato cumprimento dos itens citados, bem como outros que 

forem identificados; 

Implementada 

Recomendamos, também, nos casos de inexecução parcial do 

contrato que seja avaliada a aplicação de glosa, desconto e/ou 

multa proporcional do montante apurado nas planilhas que 

fundamentam os pagamentos das faturas mensais, conforme 

estabelecido na cláusula - 12 – Penalidades, dos contratos de 

prestação de serviços. 

Implementada 

Eliminar as 

inconsistências 

relacionadas aos 

estoques de defensivos 

agrícolas 

 

Recomendamos maior atenção no registro das entradas e 

saídas dos estoques de defensivos, bem como na movimentação 

física, visando maior segurança das quantidades em estoques; 

Implementada 

Recomendamos o descarte sustentável dos frascos dos produtos 

químicos evitando-se, assim, o acúmulo desnecessário de 

embalagens vazias e contaminação do meio ambiente; 

Implementada 

Recomendamos, por fim, que as FISPQ sejam mantidas na sala 

de comando e/ou na área de estocagem do defensivo em 

consonância com a Norma Interna a fim de facilitar o acesso 

rápido no caso de eventual acidente (NP-OP-010 – 

Documentação para o Uso de Defensivos Agrícolas – item 4.5 – 

3). 

Implementada 
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Manter no almoxarifado 

somente os materiais 

que são utilizados pela 

Unidade 

Recomendamos que sejam tomadas as devidas providências no 

sentido de remover esses materiais excedentes do estoque, 

visando a obtenção de espaço físico, bem como evitar o 

controle sobre materiais obsoletos ou inservíveis. 

Implementada 

Atentar para as 

variações entre o 

Demonstrativo de 

Estoques de Materiais 

Diversos e o Registro de 

Inventário 

Recomendamos que seja efetuado levantamento documental 

referente as entradas e saídas dos defensivos, visando 

identificar a origem das variações;  

Implementada 

Recomendamos, também, o confronto das quantidades 

existentes no demonstrativo de estoques de materiais diversos e 

o registro de inventário ao final de cada exercício, de forma a 

detectar e corrigir as causas das variações em tempo hábil, 

bem como minimizar a ocorrência de variações entre as 

quantidades apuradas.  

Implementada 

Renovar os Atestados de 

Saúde Ocupacional 

dentro dos prazos 

legalmente exigidos 

 

Recomendamos a regularização imediata dos exames médicos 

dos empregados e a emissão dos correspondentes Atestados de 

Saúde Ocupacional, visando atender as exigências trabalhistas 

relativas aos prazos de validade destes documentos (CLT art. 

168; Portaria 3214/74 e Normas Regulamentadoras – NR’s 4 e 

7). 

Implementada 

Elaborar o quadro de 

sinalização de segurança 

para a Unidade 

 

Recomendamos que, seja mantido contato com a SESMT – 

Seção de Medicina e Segurança do Trabalho, solicitando a 

elaboração do quadro supracitado, visando a regularização da 

pendência bem como atender as exigências trabalhistas 

relativas a manutenção dos documentos obrigatórios na 

Unidade.  

Implementada 
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  Solicitar a remoção 

física dos bens 

patrimoniais 

considerados como 

sucatas 

Recomendamos que o Gestor da Unidade elabore um relatório 

especificando o estado geral e a inutilidade do bem patrimonial 

e o encaminhe a Gerência do Departamento de Armazenagem, 

bem como a remoção física do ativo imobilizado (NP-AD-013 – 

Bens do Ativo Fixo e Inservíveis – item 4.7 – Para a Baixa de 

Bens Patrimoniais Excedentes, Inservíveis, Obsoletos e 

Sucatas). 

Implementada 

RE PA 016 10 15 ARCAT – Armazém de 

Catanduva e FRIVA – 

Frigorífico de Catanduva 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, com 

visita in locu e processo 

administrativo.” 

Contabilizar 

adequadamente o 

desconto concedido 

Recomendamos contabilizar os valores pendentes no ativo 

circulante em conta de resultado, pois não se tratam de valores 

realizáveis, mesmo porque o imóvel reformado pertence ao 

patrimônio da União. Em 02/07/2015 a Companhia emitiu o 

Ofício nº 078/2015/PRESD devolvendo este imóvel à 

Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo. 

Não implementada 

Recomendamos, também, doravante, adotar este procedimento 

contábil visando evitar pagamentos de encargos indevidos. 

Não implementada 

Recuperar os valores 

pagos a título de Seguros 

Recomendamos providenciar a cobrança das despesas relativas 

ao Seguro da Unidade junto à Comodatária, já que o Contrato 

a determina como responsável por esta obrigação. 

Não implementada 

Pesquisar a origem da 

contabilização dos 

encargos 

Recomendamos pesquisar a origem dos lançamentos 

registrados nas referidas contas e implantar procedimento para 

evitar a ocorrência de casos semelhantes no futuro. 

Não implementada 

Incorporar as 

benfeitorias do imóvel 

no Imobilizado da 

Companhia 

Recomendamos efetuar um levantamento dos documentos 

comprobatórios das benfeitorias realizadas pela Prefeitura no 

imóvel da CEAGESP para a devida contabilização no Ativo 

Imobilizado. 

Não implementada 
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Incluir a CEAGESP 

como beneficiária do 

Seguro 

Recomendamos ao Gestor contatar a Prefeitura para que seja 

providenciado um aditivo da Apólice de Seguros, fazendo 

constar a CEAGESP como beneficiária em caso de sinistros, 

para preservar os interesses da companhia. 

 

Não implementada 

Recomendamos, também, enviar cópia da Apólice de Seguro ao 

DEFIC – Departamento Financeiro e Contábil, para sua 

avaliação quanto aos valores segurados e se a cobertura da 

Apólice atende aos interesses da companhia. 

 

Não implementada 

Cumprir a cláusula 

contratual referente à 

execução de obras 

Recomendamos solicitar à Prefeitura Municipal de Catanduva 

o cumprimento contratual referente às solicitações e 

autorizações necessárias para execuções de obras e/ou 

reformas, caso a área já tenha essas informações, juntar no 

respectivo processo. 

Não implementada 

RE.PA 017 10 15 AROLI – Armazém de 

Olímpia e FRIOL – 

Frigorífico de Olímpia 

 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, com 

visita in locu e processo 

administrativo.” 

 

Contabilizar o valor 

integral das parcelas a 

receber no Ativo 

Circulante 

Recomendamos adotar um único Regime Contábil, o da 

Competência, tanto para a contabilização do valor do Principal 

como para o da Correção (atualização monetária), que seria 

aplicado a partir do Exercício de 2.015, desde que haja 

disponibilidade de tempo, tendo em vista o fechamento do 

Exercício. Para tanto, sugerimos a adoção do seguinte 

procedimento contábil: 

a) Lançamento inicial no Exercício de 2.015, pelo valor 

total (Principal + Correção): 

 D – Contas a Receber – Longo Prazo (Exercícios 

Futuros); 

 D – Contas a Receber – Curto Prazo (Exercício 

Não implementada 
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Atual); 

 C – Receita Diferida / Prefeitura Municipal de 

Olímpia; 

b) Pelo recebimento da parcela: 

 D – Bancos; 

 C – Contas a Receber – Curto Prazo; 

 D – Receita Diferida / Prefeitura Municipal de 

Olímpia; 

 C – Receita Financeira; 

 C – Outras Receitas; 

c) Exercícios futuros: 

 D – Contas a Receber – Curto Prazo; 

 C – Contas a Receber – Longo Prazo; 

Corrigir a 

contabilização das 

parcelas já liquidadas 

Recomendamos efetuar a correção dos registros contábeis nos 

termos do Acordo Judicial para que não haja incompatibilidade 

entre as informações relativas à Venda das Unidades – 

Armazém e Frigorífico.  

Não implementada 

Recomendamos, também, que todos os documentos pertinentes 

sejam enviados à SEANC para a devida autuação no respectivo 

processo. 

Não implementada 

RE.PA 018 10 15 ARSAC – Armazém de 

São Carlos 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, com 

Contabilizar o valor da 

Depreciação do Imóvel 

Recomendamos adotar para a Unidade Cedida, no que se 

refere a contabilização da depreciação, o mesmo procedimento 

contábil praticado para as Unidades Ativas. 

Não implementada 

Recuperar o valor pago 

a título de Seguros e 

obter cópia da 

Recomendamos ao gestor recuperar o valor relativo aos 

Seguros pagos pela CEAGESP ainda não reembolsado pela 

Prefeitura de São Carlos; 

Não implementada 
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visita in locu e processo 

administrativo.” 
respectiva Apólice de 

Seguro 

 

Recomendamos, também, solicitar à Prefeitura cópia da 

Apólice de Seguro do Imóvel cedido, a qual deveria ser 

analisada pelo DEMAN - Departamento de Manutenção, para 

avaliação das condições previstas e do valor segurado.  

Não implementada 

Autenticar a assinatura 

do Cessionário 

Recomendamos autenticar a assinatura do Termo de Convênio 

para a devida formalização do processo de concessão da 

Unidade, já que este documento tem a finalidade de resguardar 

os direitos da Companhia; 

Não implementada 

Recomendamos, também, incluir esta obrigatoriedade na 

Norma Gestão de Contratos – NP-AD-008 – objetivando 

oficializar o cumprimento deste procedimento. 

Não implementada 

RE.PA 019 10 15 ASBAR – Armazém de 

Barretos 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, com 

visita in locu e processo 

administrativo.” 

Avaliar as possibilidades 

de tornar a Unidade 

superavitária 

Recomendamos realizar estudos técnicos a fim de avaliar quais 

são as possibilidades reais para que a Unidade possa tornar-se 

superavitária e reverter o quadro negativo apresentado; 

Não implementada 

Recomendamos, também, incluir a Unidade no Rol das 

Unidades seguradas, objetivando, se possível, eventuais 

depredações por terceiros como no ocorrido pela invasão do 

MST. 

Não implementada 

RE PA 020 10 15 

 

 

 

 

 

 

CESJC - Ceasa de São 

José dos Campos 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

Identificar os 

comprovantes de 

despesas liquidados pelo 

fundo fixo de caixa 

através da aposição de 

carimbo com a 

expressão “PAGO” 

Recomendamos a aposição sistemática e tempestiva do carimbo 

com a indicação “PAGO”, no ato do pagamento, em todos os 

comprovantes de despesas efetuadas através do fundo fixo, 

visando o fortalecimento do controle interno exercido sobre os 

desembolsos de caixa. 

 

Implementada 
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01/01/2014 a 30/09/2015, 

sobre as áreas, quais 

sejam: recursos humanos, 

financeiros, 

comercialização/ 

ocupação, patrimonial e 

suprimentos de 

bens/serviços”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumprir as exigências 

legais relativas ao 

Registro de Notas 

Fiscais de        

 Serviços Tomados 

Recomendamos que os livros fiscais sejam encadernados, bem 

como os “Termos de Abertura e Encerramento” datados e 

submetidos à assinatura do representante legal da Unidade, 

visando o cumprimento da obrigação fiscal assessória. 

Implementada 

Evidenciar por escrito o 

recebimento e a 

conferência de 

mercadorias 

Recomendamos que seja adotada a prática de evidenciar o 

recebimento de mercadoria, através de anotação na nota fiscal 

do visto do responsável e data do recebimento, visando o 

fortalecimento do controle interno.  
 

Implementada 

Atentar para a 

escrituração do Livro 

Registro de Utilização de 

Documentos Fiscais e 

Termos de Ocorrências 

– RUDFTO. 

Recomendamos registrar tempestivamente as Ocorrências 

Fiscais na parte específica do Livro RUDFTO, visando o 

cumprimento da obrigação fiscal atinente (Lei 6374 – artigo 

67, §1º e RICMS artigos 220, §1º e 225). 

Implementada 

Atentar para a correta 

emissão das notas fiscais 

de saídas 

Recomendamos que, apesar da adoção da nota fiscal eletrônica 

sejam colocados nas notas fiscais todos os requisitos legais 

aplicáveis no caso de cancelamento, visto que no caso de 

eventual fiscalização será exigido; 

Implementada 

Recomendamos, também, que nos casos de notas fiscais com 

não incidência de ICMS seja inserido no campo especifico o 

amparo legal, evitando questionamentos no caso de 

fiscalização. 

 

Implementada 
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Evitar terminantemente 

a manutenção no contas 

a receber de valores 

provenientes de 

autorizações de uso 

Recomendamos que seja imediatamente canceladas as 

Autorizações de Uso – AU, tendo em vista a inadimplência dos 

permissionários em epígrafe, visando o cumprimento da norma 

interna (NP-OP-031 Utilização de Áreas no Sistema A.U. - 

Autorização de Uso, item 3.1).  

Implementada 

Renovar os Atestados 

de Saúde Ocupacional 

dentro dos prazos 

legalmente exigidos 

 

Recomendamos a regularização imediata do exame médico do 

empregado e a emissão dos correspondentes Atestados de 

Saúde Ocupacional, visando atender as exigências trabalhistas 

relativas aos prazos de validade destes documentos (CLT art. 

168; Portaria 3214/74 e Normas Regulamentadoras – NR’s 4 e 

7). 

Implementada 

Manter atualizado o 

arquivo dos controle de 

ponto mensal dos 

funcionários        

terceirizados 

 

Recomendamos, doravante, realizar o controle de frequência 

dos terceirizados visando o fortalecimento dos controles 

internos, bem como facilitar a defesa do Departamento Jurídico 

no caso de ações trabalhistas nas quais a CEAGESP assuma a 

responsabilidade subsidiária - sumula 331 – TST. 

Implementada 

Recomendamos, também, que seja solicitado a empresa 

terceirizada a complementação das informações contidas no 

cartão de ponto, visando maior segurança dos controles 

internos. 

Implementada 

Atentar para o 

cumprimento das 

cláusulas estabelecidas 

no contrato de          

prestação de serviços 

 

Recomendamos uma fiscalização mais efetiva da Unidade 

quanto a execução do contrato, notificando a Contratada para 

o imediato cumprimento dos itens citados, bem como outros que 

forem identificados; 

 

 

Implementada 
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Recomendamos, também, nos casos de inexecução parcial do 

contrato que seja avaliada a aplicação de glosa, desconto e/ou 

multa proporcional do montante apurado nas planilhas que 

fundamentam os pagamentos das faturas mensais, conforme 

estabelecido, no contrato de prestação de serviços. 

 

Implementada 

Identificar claramente a 

área de comercialização 

e o número do box e/ou 

módulo do 

permissionário  

 

Recomendamos demarcar e identificar claramente o número da 

área utilizada pelo permissionário, a fim de propiciar 

fiscalização e identificação adequada, bem como inibir a 

ocupação irregular de espaço. 

Implementada 

Coibir terminantemente 

a ocupação indevida das 

áreas vagas sem o 

correspondente 

pagamento da 

remuneração de uso 

Recomendamos que a gerência da Unidade tome providências 

imediatas no sentido de coibir a comercialização de produtos 

em áreas destinadas exclusivamente a circulação de usuários. 

Implementada 

Recomendamos, no caso da persistência da ocupação indevida, 

que seja cobrada a equivalente taxa de remuneração de uso. 

 

Implementada 

RE PA 021 11 15 

 

 

 

 

 

 

 

CEGUA - Ceasa de 

Guaratinguetá 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2014 a 30/09/2015, 

Identificar os 

comprovantes de 

despesas liquidados pelo 

fundo fixo de                            

caixa através da 

aposição de carimbo 

com a expressão 

“PAGO” 

Recomendamos a aposição sistemática e tempestiva do carimbo 

com a indicação “PAGO”, no ato do pagamento, em todos os 

comprovantes de despesas efetuadas através do fundo fixo, 

visando o fortalecimento do controle interno exercido sobre os 

desembolsos de caixa. 

 

Implementada 
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sobre as áreas, quais 

sejam: recursos humanos, 

financeiros, 

comercialização/ 

ocupação, patrimonial e 

suprimentos de 

bens/serviços”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lançar as contas de 

energia elétrica pelo seu 

valor total no livro 

registro de entradas 

 

Recomendamos, doravante, efetuar os lançamentos das contas 

de energia elétrica pelo seu valor de consumo, visando a 

escrituração correta do documento fiscal. (Regulamento do 

ICMS - RICMS – art. 214 - § 3º - item 4 – art. 146 incisos IX a 

XI). 

Implementada 

Evidenciar por escrito o 

recebimento e a 

conferência da 

mercadoria 

Recomendamos que seja adotada a prática de evidenciar o 

recebimento da mercadoria através do visto do responsável e 

data do recebimento na nota fiscal visando o fortalecimento do 

controle interno. 

Implementada 

Atentar para a 

escrituração do Livro 

Registro de Utilização 

de Documentos Fiscais e 

Termos de Ocorrências 

– RUDFTO. 

Recomendamos registrar tempestivamente as Ocorrências 

Fiscais na parte específica do Livro RUDFTO, visando o 

cumprimento da obrigação fiscal atinente (Lei 6374 – artigo 

67, §1º e RICMS artigos 220, §1º e 225). 

 

Implementada 

Cumprir as exigências 

legais relativas ao 

registro de notas fiscais 

de serviços tomados 

 

Recomendamos que os livros fiscais sejam encadernados, bem 

como os “Termos de Abertura e Encerramento” datados e 

submetidos à assinatura do representante legal da Unidade, 

visando o cumprimento da obrigação fiscal assessória. 

 

Implementada 

Renovar os Atestados 

de Saúde Ocupacional 

dentro dos prazos 

legalmente exigidos 

 

Recomendamos a regularização imediata do exame médico do 

empregado e a emissão dos correspondentes Atestados de 

Saúde Ocupacional, visando atender as exigências trabalhistas 

relativas aos prazos de validade destes documentos (CLT art. 

168; Portaria 3214/74 e Normas Regulamentadoras – NR’s 4 e 

7). 

Implementada 
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Manter atualizado o 

arquivo dos controle de 

ponto mensal dos 

funcionários     

Terceirizados 

 

Recomendamos, doravante, realizar o controle de frequência 

dos terceirizados visando o fortalecimento dos controles 

internos, bem como facilitar a defesa do Departamento Jurídico 

no caso de ações trabalhistas nas quais a CEAGESP assuma a 

responsabilidade subsidiária - sumula 331 – TST. 

Implementada 

Recomendamos, também, que seja solicitado a empresa 

terceirizada a complementação das informações contidas no 

cartão de ponto, visando maior segurança dos controles 

internos. 

Implementada 

Atentar para o 

cumprimento das 

cláusulas estabelecidas 

no contrato de          

prestação de serviços 

Recomendamos uma fiscalização mais efetiva quanto a 

execução do contrato, notificando a Contratada para o 

imediato cumprimento dos itens citados, bem como outros que 

forem identificados; 

Implementada 

Recomendamos, também, no caso de inexecução parcial do 

contrato que seja avaliada a aplicação de glosa, desconto e/ou 

multa proporcional do montante apurado nas planilhas que 

fundamentam os pagamentos das faturas mensais, conforme 

estabelecido, no contrato de prestação de serviços. 

Implementada 

Identificar claramente a 

área de comercialização 

e o número do box e/ou       

módulo do 

permissionário 

Recomendamos demarcar as áreas de comercialização, e 

identificar o número do permissionário do lado de fora do 

módulo, a fim de propiciar fiscalização adequada, bem como 

inibir a ocupação irregular de espaço. 

 
 
 

Implementada 
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Coibir terminantemente 

a comercialização de 

produtos em áreas                

destinadas 

exclusivamente a 

circulação de usuários. 

Recomendamos coibir a comercialização de produtos em áreas 

destinadas exclusivamente a circulação de usuários; 

Implementada 

Recomendamos, também, no caso da persistência da ocupação 

indevida que seja cobrada a equivalente taxa de remuneração 

de uso. 

 

Implementada 

Remover as caixarias e 

seus resíduos mantidos 

nas áreas do entreposto 

Recomendamos que seja mantido contato com o proprietário 

das caixas e solicitada a remoção imediata do local, se 

negativo, entendemos que a Gerência da Unidade deve fazer 

cumprir o Regulamento dos Entrepostos, ou seja, os 

permissionários que desejarem utilizar áreas vagas deverão 

fazer, caso possível, pelo sistema de Autorização de Uso – A.U 

- que visa a concessão de área para a utilização temporária; 

Implementada 

Recomendamos, também, a remoção dos resíduos de caixa de 

madeira da carroceria do caminhão, de forma a evitar 

possíveis questionamentos por parte da Vigilância Sanitária no 

caso de fiscalização na Unidade. 

Implementada 

RE PA 022 12 15 SECOM – Seção de 

Compras 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados na data base 

30/11/2015, sobre o 

inventário físico.” 

Definir a destinação dos 

materiais obsoletos e/ou 

sem movimentação 

Recomendamos analisar, em conjunto com os respectivos 

usuários, todos os materiais obsoletos, bem como aqueles 

adquiridos e que não registram qualquer saída, para definir 

uma destinação de acordo com a possibilidade do seu 

aproveitamento ou descarte devido ao seu obsoletismo, 

providenciando a respectiva baixa contábil do estoque. Assim 

sendo, o valor do Ativo Circulante estaria mais próximo da 

realidade. 

Não implementada 
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RE.PA 023 12 15 SELIC – Seção de 

Licitações 

 

 

“Analisar os processos 

licitatórios ocorridos no 

período entre janeiro a 

novembro de 2015, 

conforme preceitos legais 

que regulam as 

licitações.” 

Desenvolver módulo 

específico de sistema de 

informação 

Recomendamos solicitar ao DETIN – Departamento de 

Tecnologia da Informação, o desenvolvimento de um módulo no 

sistema de informática, capaz de suprir as demandas da SELIC 

realizando as integrações necessárias entre seus setores 

internos e ao sistema de compras do governo federal, esta ação 

fortalecerá os controles internos da área. 

Não implementada 

Zelar para correta 

autuação processual 

Recomendamos autuar somente documentos pertinentes aos 

respectivos processos licitatórios. 

Não implementada 

Implementar 

cadastramento de 

fornecedores no SICAF 

Recomendamos realizar o cadastramento dos fornecedores 

interessados em contratar com a Administração Pública 

Federal no âmbito do SICAF – Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores. 

Não implementada 

Recomendamos, também, oferecer estrutura, pessoal e 

treinamento adequados ao desenvolvimento dos procedimentos 

de cadastros. 

Não implementada 

Promover rodízio na 

execução de tarefas 
Recomendamos implementar prática para possibilitar o rodízio 

de atividades entre os colaboradores da Seção, respeitando a 

complexidade e atribuições do nível de cada um. 

Não implementada 

RE.PA 024 12 15 SAEXE – Seção de 

Atendimento e Expediente 

do Entreposto 

 

“Analisar os 

procedimentos internos da 

área, relativos aos 

Atualizar o arquivo dos 

TPRU’s - Termos de 

Permissão Remunerada 

de Uso 

Recomendamos que sejam envidados esforços no sentido da 

manutenção atualizada do arquivo documental da Seção, bem 

como promovido levantamento documental visando a 

localização dos Termos de Permissão Remuneradas de Uso, em 

atendimento ao item 1 – Disposições Gerais da NP OP-001 – 

Regulamento dos Entrepostos; 

 

Não implementada 
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controles mantidos sobre 

os TPRU´s e as 

Autorizações de Uso – 

AU, no período de 

01/01/2013 a 

30/11/2015.” 

Recomendamos, também, providências imediatas para 

confecção dos Termos de Permissão Remuneradas de Uso 

destruídos, em consonância com o previsto na norma interna 

pertinente. 

Não implementada 

RE.PA 025 12 15 ARSMA – Armazém de 

São Manuel e ARADA – 

Armazém de Adamantina 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, com 

visita in locu e processo 

administrativo.” 

 

Atentar para a 

realização de inspeção 

do imóvel no ato de 

cessão 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendamos ao DEPAR – Departamento de Armazenagem, 

providenciar o Laudo de Vistoria no momento da entrega ou da 

renovação contratual, possibilitando à CEAGESP identificar 

eventuais sinistros e deteriorações no decorrer da execução 

contratual, como, também, na retomada de posse dos imóveis. 

 

 

  

Não implementada 
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CONSOLIDADO: 

RECOMENDAÇÕES 

ESTÁGIO QUANTIDADE 

Implementada 102 

Parcialmente implementada 04 

Não implementada  27 

Total 133 

 

 

Nota: A Coordenadoria de Auditoria mantém arquivado nas pastas (papéis de trabalho) o acompanhamento das respostas das áreas auditadas. 
 
 
Este é o relatório. 
 
 
São Paulo, 29 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
 
 
ADINILTON INFANTI RODRIGUES LORETO 
Coordenador de Auditoria Interna 
C.P.F: 132.754.248-07 
C.R.C: 1SP196696/O-0  


