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Cumprindo determinação contida no Plano nº 001/2019

no Setor de Almoxarifado/ Patrimônio

06/08/2019 a 31/10/2019

de novembro 2018 a maio de 2019.

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

disposições constitucionais e legais. 

 

A modalidade de auditoria foi de conformidade,

amostragem, entrevista e

praticados no Setor de Almoxarifado/ Patrimônio

ações do setor de patrimônio

equipamentos, recebimento dos materiais e equipamentos, armazenamento, 

controle e distribuição dos materiais e equipamentos, controle de estoque, 

distribuição dos materiais e equipamentos do depósito central para as 

unidades/ setores, procedimentos de liberação dos b

assegurando a correta 

avaliando os procedimentos adotados

internos, tendo sido originado d

praticados no período de 

Todos os trabalhos desta auditoria, tais como: papéis de trabalho, anotações e 

achados encontram-se na Unidade Central de Controle Interno (UCCI).
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Apresentação 
 

ção contida no Plano nº 001/2019, foi realizada auditoria

Almoxarifado/ Patrimônio do município de Ibiraçu 

/2019, abrangendo os atos de gestão praticados no período 

2018 a maio de 2019. 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

onstitucionais e legais.  

A modalidade de auditoria foi de conformidade, utilizando técnica de 

, entrevista e visita in loco; com objetivo de certificar

Almoxarifado/ Patrimônio, relativos à coordenação das 

do setor de patrimônio, programa de compras de materiais e 

, recebimento dos materiais e equipamentos, armazenamento, 

controle e distribuição dos materiais e equipamentos, controle de estoque, 

distribuição dos materiais e equipamentos do depósito central para as 

unidades/ setores, procedimentos de liberação dos bens, inventário físico; 

a correta atribuição dos atos no atendimento a legalidade

avaliando os procedimentos adotados e a eficiência e segurança dos controles 

tendo sido originado do PAAI 2019 e se refere aos atos de gestão 

praticados no período de novembro 2018 a maio 2019. 

Todos os trabalhos desta auditoria, tais como: papéis de trabalho, anotações e 

se na Unidade Central de Controle Interno (UCCI).

Márcia Regina Araú

Auditora de controle Interno/PMI

, foi realizada auditoria 

do município de Ibiraçu entre os dias 

, abrangendo os atos de gestão praticados no período 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

utilizando técnica de 

com objetivo de certificar-se dos atos 

coordenação das 

programa de compras de materiais e 

, recebimento dos materiais e equipamentos, armazenamento, 

controle e distribuição dos materiais e equipamentos, controle de estoque, 

distribuição dos materiais e equipamentos do depósito central para as 

ens, inventário físico; 

atribuição dos atos no atendimento a legalidade, 

e a eficiência e segurança dos controles 

e se refere aos atos de gestão 

Todos os trabalhos desta auditoria, tais como: papéis de trabalho, anotações e 

se na Unidade Central de Controle Interno (UCCI). 

Márcia Regina Araújo da Silva 

uditora de controle Interno/PMI 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 

Processo  

3481/19 

 

Período auditado: 

Novembro 2018 a Maio 

2019. 

 

Responsável pelo órgão/entidade fiscalizada

Nome: Letícia Rozindo Sarcineli

Cargo: Secretária Municipal de 

Período: desde 04/01/2017 até a presente data

Endereço: Rua dos Sabiás, 46, Bairro Ericina, Ibiraçu/ ES

CPF e RG: CPF 897753767

 

Responsáveis pelo órgão/entidade fiscalizada

Nome: Gilciani Favaro 

Cargo: Gerente de Administração Geral e S

Período: 16/01/2017 até a presente data

Endereço: Rua Valdeck Campo,288, Bairro São Cristovão, Ibiraçu/ES

CPF e RG: 11963100760
 

 

Equipe Técnica 

NOME 

Márcia Regina Araújo da Silva

Helen Cristina Grippa 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2019 

Modalidade de auditoria: 

 

CONFORMIDADE 

Plano de Auditoria:

001/2019

a Maio 

Período de realização da 

auditoria: 

06/08/2019 a 31/10/2019 

Processos apensos:

 

pelo órgão/entidade fiscalizada¹ 

Letícia Rozindo Sarcineli 

Secretária Municipal de Administração  

desde 04/01/2017 até a presente data 

Rua dos Sabiás, 46, Bairro Ericina, Ibiraçu/ ES 

897753767-34; RG 682139-ES 

pelo órgão/entidade fiscalizada² 

 

Gerente de Administração Geral e Suprimentos 

16/01/2017 até a presente data 

Rua Valdeck Campo,288, Bairro São Cristovão, Ibiraçu/ES

11963100760 RG 3118277 SPTC ES 

Cargo 

Márcia Regina Araújo da Silva Auditora de Controle Interno

Controlador Geral Municipal 

Plano de Auditoria: 

9 

Processos apensos: 

Rua Valdeck Campo,288, Bairro São Cristovão, Ibiraçu/ES 

Matrícula 

ontrole Interno 11589 

Municipal  10578 
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Considerações Gerais
 

Estocar e administrar um almoxarifado 

boas ferramentas de gestão e condições adequadas de trabalho. Dada à 

importância de suas atividades para a gestão de 

elaborado este plano de auditoria.

As ferramentas de gestão disponíveis são apenas auxiliares neste trabalho, 

mas vai muito além de programas de controle, precisa de pessoas treinadas 

para manipular os sistemas, espaço próprio e ad

armazenar os equipamentos, gerir a entrada e saída de bens através de 

requisições, termos de transferência e responsabilidade, além de acesso 

restrito ao local a pessoas apenas autorizadas para que o controle seja 

realmente efetivo e eficaz. 

Não basta apenas estabelecer rotinas de procedimentos 

condições de cumprir estas normas. H

controle eficiente onde não tem um único espaço e próprio de armazenamento 

e onde várias pessoas tem acesso.

Mesmo um breve tratamento incorreto pode 

ineficaz, o que traduz a importância do trabalho de todas as pessoas 

envolvidas em sua operacionalização

Com objetivo de verificar os procedimentos adotados e melhorar ainda mais

atendimento dos profissionais que atuam nessa

para o município, foi elaborado as prioridades de verificação de auditoria para o 

setor de Patrimônio – Bens móveis 

Com o presente trabalho

aperfeiçoamento da prática de armazenagem 

distribuição e atendimento as necessidades dos munícipes

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

Considerações Gerais 

Estocar e administrar um almoxarifado não são tarefa fácil, mas é possível com 

boas ferramentas de gestão e condições adequadas de trabalho. Dada à 

importância de suas atividades para a gestão de bens móveis públicos foi 

elaborado este plano de auditoria. 

As ferramentas de gestão disponíveis são apenas auxiliares neste trabalho, 

mas vai muito além de programas de controle, precisa de pessoas treinadas 

para manipular os sistemas, espaço próprio e adequado para estocar e 

armazenar os equipamentos, gerir a entrada e saída de bens através de 

requisições, termos de transferência e responsabilidade, além de acesso 

restrito ao local a pessoas apenas autorizadas para que o controle seja 

eficaz.  

Não basta apenas estabelecer rotinas de procedimentos se não oferece 

condições de cumprir estas normas. Humanamente impossível existir um 

controle eficiente onde não tem um único espaço e próprio de armazenamento 

e onde várias pessoas tem acesso. 

Mesmo um breve tratamento incorreto pode tornar todo um trabalho de controle 

traduz a importância do trabalho de todas as pessoas 

operacionalização. 

Com objetivo de verificar os procedimentos adotados e melhorar ainda mais

profissionais que atuam nessa área de elevada 

, foi elaborado as prioridades de verificação de auditoria para o 

Bens móveis e distribuição à sociedade. 

trabalho, esta auditora espera contribuir para o

aperfeiçoamento da prática de armazenagem dos bens móveis e sua 

distribuição e atendimento as necessidades dos munícipes; avaliando

não são tarefa fácil, mas é possível com 

boas ferramentas de gestão e condições adequadas de trabalho. Dada à 

bens móveis públicos foi 

As ferramentas de gestão disponíveis são apenas auxiliares neste trabalho, 

mas vai muito além de programas de controle, precisa de pessoas treinadas 

equado para estocar e 

armazenar os equipamentos, gerir a entrada e saída de bens através de 

requisições, termos de transferência e responsabilidade, além de acesso 

restrito ao local a pessoas apenas autorizadas para que o controle seja 

se não oferece 

umanamente impossível existir um 

controle eficiente onde não tem um único espaço e próprio de armazenamento 

tornar todo um trabalho de controle 

traduz a importância do trabalho de todas as pessoas 

Com objetivo de verificar os procedimentos adotados e melhorar ainda mais o 

área de elevada importância 

, foi elaborado as prioridades de verificação de auditoria para o 

espera contribuir para o 

dos bens móveis e sua 

avaliando todos os 



profissionais que atuam nessa área, desde o diretor responsável de patrimônio 

até o pessoal de apoio.  

Espera, ainda, o retorno de informações que auxiliem na elaboração das 

futuras edições de acompanhamento, monitoramento e vistorias desse 

trabalho, no sentido de empreendermos um esforço conjunto para a redução 

das perdas e desperdício de investimentos, fato merecedor da nossa maior 

atenção. 

Avante, para terminarmos uma jornada é necessário dar o primeiro passo, 

temos muito a nos aperfeiçoar, estamos em constante processo de melhorias. 

 

 

“Não podemos mudar o rumo do vento, mas podemos contribuir para ajustar as 
velas.” 
                                 Confúcio 
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1 – ROL DE RESPONSÁVEIS: 

RESPONSÁVEIS CARGO/FUNÇÃO CPF/CNPJ ENDEREÇO 

Letícia Rozindo 

Sarcineli Pereira 

Secretária 

Municipal de 

Adminstração 

89775376734 

Rua dos Sabiás, 

46, Bairro Ericina, 

Ibiraçu/ES 

Gilciani Favaro 

Gerente de 

administração 

geral e 

suprimentos 

11963100760 

Rua Valdeck 

Campo, São 

Cristovão 

Ibiraçu/ES 

    

  

2 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

 

Cumprindo determinação contida no Plano nº 001/2019, foi realizada auditoria, 

entre os dias 06/08/2019 a 31/10/2019, abrangendo os atos de gestão 

praticados no período de novembro 2018 a maio 2019. 

 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

disposições constitucionais e legais, tendo como escopo a verificação 

documental dos seguintes pontos de auditoria: 

 

• Responsáveis pelo setor de almoxarifado e patrimônio; 

• Relatório/ planilhas de recebimento de materiais/ equipamentos no 

almoxarifado; 

• Termos de compromisso e liberação de materiais e equipamentos às 

unidades; 

• Relatórios de controle de estoque dos materiais/ equipamentos nos 

setores do município,  
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• Procedimentos de estocagem e liberação de materiais permanentes aos 

setores da PMI; 

• Condições de armazenamento; 

• Procedimentos de coordenação das ações do setor de almoxarifado/ 

patrimônio PMI. 

 

3 – OBJETIVOS: 

 

Verificar se os atos de gestão praticados no setor de Almoxarifado/ Patrimônio 

da Prefeitura Municipal de Ibiraçu (PMI), relativos ao escopo acima definido, 

atendem aos preceitos estabelecidos na legislação em vigor, em especial ao 

que dispõe a In 01/2015, IN 03/2015 e outras leis pertinentes à matéria. 

 

4 – PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA: 

 

Os procedimentos adotados pela auditora foram desenvolvidos em 

conformidade com aqueles estabelecidos no Programa de Auditoria nº 

001/2019. 

Para início das atividades de auditoria foi solicitado ao setor responder um 

check list para diagnosticar possíveis achados. 

A partir das informações obtidas na fase de planejamento e, considerando 

ainda, as constatações em campo, foi definido para cumprimento do Plano de 

Auditoria nº 001/2019, a análise de dados obtidos no setor, entrevista e 

acompanhamento dos trabalhos in loco.  

 

Foi objeto de observação e análise ainda a organização, instalações, arquivos, 

equipamentos, limpeza do ambiente, bem como a quantidade, a qualificação e 

a experiência dos servidores que ali prestam serviço. 
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5 – ACHADOS DE AUDITORIA: 

 

5.1 – Responsável/ responsáveis pelo almoxarifado/ patrimônio: 

 

Situação encontrada: 

 

Quem responde pelo setor de almoxarifado/patrimônio é a secretária de 

administração Letícia Rozindo Sarcinelli Pereira e a gerente de administração 

geral e suprimentos Gilciani Favaro. 

No local considerado almoxarifado central tem um servidor concursado; cargo 

de oficial administrativo Bruno Scarpatti Prata. 

No setor patrimônio encontrei dois servidores:  

Adonias Ramos, servidor efetivo no cargo de oficial administrativo, e Alicinio da 

Silva Salazar, servidor efetivo cargo de agente de atendimento Público. 

 

5.1.1 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE: 

 

A princípio não encontrado, atendimento da legalidade. 

 

5.2 – Relatório/ planilhas de recebimento de materiais/ equipamentos no 

almoxarifado: 

 

Situação encontrada: 

Os materiais são recebidos nos diversos setores da PMI (saúde, educação, 

ação social e almoxarifado central) por não haver um local próprio, suficiente e 

adequado para receber, armazenar e distribuir os bens móveis permanentes 

adquiridos. 

O local considerado almoxarifado central, não tem espaço ideal para onde 

armazenar os equipamentos móveis permanentes, desta forma, foi encontrado 



 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

 

 

4 

 

materiais novos deixados na ação do tempo, com todas as suas exposições à 

chuva, calor e sol. 

 

5.2.1 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE: 

 

Não atendimento a IN 01/2015 e IN 03/2015 

 

5.3 – Procedimentos de estocagem e liberação de materiais permanentes 

aos setores da PMI: 

Situação encontrada:  

Não possui um almoxarifado central funcional. Sem local especifico para 

recebimento dos materiais permanentes, guarda e liberação para uso.  

Esta distribuição em recebimento por diversos locais e servidor já mencionado 

em tópico anterior se dá pela falta de local adequado; estrutura insuficiente 

para funcionamento do setor de patrimônio e almoxarifado, e ainda o espaço 

não ser funcional para receber, armazenar e distribuir os equipamentos.  

O recebimento dos bens permanentes, armazenamento, distribuição e controle 

estão ineficientes, longe do recomendado na IN e dos padrões ideais. 

 

5.3.1 – Indícios de Irregularidade 

 

Não atendimento da legalidade, especialmente IN 01/2015, especialmente art. 

12 e 20 e a  IN 03/2015 especialmente o art. 22. 

 

5.4 – Termos de guarda e responsabilidade e liberação de materiais e 

equipamentos as unidades: 

 

Situação encontrada:  

Quando a nota fiscal chega ao setor de patrimônio, muitas das vezes o bem já 

foi liberado pra uso sem o devido procedimento interno de colocar etiqueta, 
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lavrar o termo de responsabilidade e uso bem como fazer a localização devida 

deste bem. Desta forma, muitas das vezes os servidores do patrimônio 

precisam sair procurando onde foi parar aquele bem adquirido.  

 

O próprio setor de patrimônio durante a auditoria ao ser questionado o que 

precisa ser melhorado no setor respondeu: “Para resolver os desafios do setor 

de patrimônio é necessário um almoxarifado central para receber todos os 

bens, assim evitará que o bem seja disponibilizado para uso sem receber a 

etiqueta patrimonial antes da emissão do termo de guarda e responsabilidade. 

Atualmente o recebimento do bem é realizado em diversos setores o que 

dificulta o controle”.   

 

Quando o trâmite interno acontece da forma correta, é feito todo o 

procedimento interno recomendado na IN. 

 

5.4.1 – Indícios de Irregularidades 

 

Não atendimento da legalidade, especialmente IN 01/2015, IN 03/2015. 

 

5.5 – Condições de armazenamento: 

Situação encontrada:  

Foram encontrados bens permanentes expostos à ação do tempo, por não ter 

espaço para armazenar, como também foi encontrado material em locais 

diversos armazenado. 

Espaços que poderiam ser usados para armazenar os bens móveis no 

momento armazenam bens inservíveis a ser leiloado. 

 

A falta de um espaço único, adequado e suficiente para armazenar os bens 

móveis adquiridos, bem como o acesso de muitos servidores a estes bens 

pode facilitar o desvio, extravio ou perda. 
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5.5.1 – Indícios de Irregularidade 

 

Não atendimento da legalidade, especialmente IN 01/2015, IN 03/2015. 

 

5.6 – Procedimentos de coordenação das ações do setor de almoxarifado/ 

patrimônio PMI: 

 

Situação encontrada:  

Os servidores lotados no setor de almoxarifado e patrimônio, dentro das 

condições de trabalho oferecidas pela gestão pública fazem todo esforço para 

atender as demandas diárias e a legislação, mas esbarram na falta de estrutura 

e condições ideais e adequadas de trabalho. 

A dificuldade em conseguir um veículo para trabalhos externos necessários é 

extremamente grande, muitas das vezes usando veículo de uso exclusivo da 

defesa civil para realizar trabalhos externos inerentes ao setor de patrimônio.  

 

 

5.6.1 – Indícios de Irregularidade 

 

A princípio não observância da legislação pertinente, especialmente IN 

01/2015, IN 03/2015. 

 

6- RESUMO DA VERIFICAÇÃO DO LOCAL E DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS: 

 

O setor de patrimônio consta de dois servidores efetivos, sendo eles: Adonias 

Ramos e Alicinio da Silva Salazar.  

No setor considerado almoxarifado tem um servidor efetivo Bruno Scarpatti 

Prata e Luzia Campos dos Santos. 
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O local considerado almoxarifado central da PMI não oferece estrutura alguma 

para o bom funcionamento das atividades de almoxarifado e patrimônio, sendo 

assim o recebimento de equipamentos e materiais permanentes se dá em 

diversos setores devido à falta de um local adequado, suficiente e funcional 

para receber, armazenar e liberar para uso os equipamentos e materiais 

permanentes. 

Devido ao recebimento se dá em diversos setores muitas das vezes quando o 

setor de patrimônio toma ciência da entrega do mesmo, este já esta em uso 

pela secretaria requisitante e nestes casos os servidores do setor de patrimônio 

precisa realizar uma verdadeira caça ao produto para localizar, colocar 

etiqueta, fazer o termo de guarda e responsabilidade; e todo o procedimento 

interno que deveria ter sido realizado antes do bem ser colocado para uso. 

Desta forma gera desperdício de tempo de trabalho do servidor, pouca 

eficiência e qualidade do serviço prestado pelo setor de patrimônio, desgaste 

interno com as secretarias por não atender a legislação e INs do município, 

retrabalho, dificuldade com veículo para os servidores do setor de patrimônio 

se deslocar vês que não possuem um veículo a sua disposição, possibilidade 

de desvio do bem público, uma vez que tem ainda hoje bens não localizados 

desde o ultimo inventário realizado. 

  

Durante as visitas in loco constatou-se o almoxarifado e outros locais onde se 

armazena materiais (exemplo DNIT, depósito da educação com infiltração e 

mofo) que é utilizado pela PMI como depósito não oferecem condições de uso 

adequadas, precisando de reparos, manutenção interna e nos arredores. 

Todos os locais visitados precisam de melhorias 

 

6.1 – Indícios de Irregularidades 

A princípio não observância da legislação pertinente, especialmente IN 

01/2015, IN 03/2015. 
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7- OUTROS ACHADOS 

 

Durante o período de auditoria  foi verificado a facilidade de acesso ao local 

considerado almoxarifado central por qualquer cidadão, bem como a falta de 

segurança e estrutura funcional do setor. 

 

8- Recomendações dadas durante o período de auditoria 

 

Diante de alguns achados e da dificuldade de trabalho do setor de patrimônio 

foi recomendado por esta auditora de imediato: 

� Que toda e qualquer dificuldade do setor de almoxarifado e patrimônio 

fosse comunicado de imediato e formalmente a gerente de 

administração geral e suprimentos e que esta dê ciência a Secretária de 

Administração Municipal. 

 

9- MANIFESTAÇÕES DO AUDITADO 

 

“Analisando o relatório encaminhado a estes setores, informamos que os fatos 

apontados pela auditoria coincidem com a realidade, sendo que por diversas 

vezes já foi comunicado aos superiores os desafios relatados na auditoria. 

Oportunamente, informamos ainda que para melhores resultados dos trabalhos 

é necessário que os superiores deem mais atenção aos setores de patrimônio 

e almoxarifado”.                        (Setor de patrimônio/almoxarifado) 

 

10 – CONCLUSÃO: 

 

Após auditoria realizada no setor de Patrimônio/ almoxarifado da PMI e, diante 

dos achados encontrados, as propostas de encaminhamento desta auditora 

para sanar as impropriedades encontradas são:  
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• Capacitação/ treinamento e atualização dos servidores que estão 

lotados no setor de patrimônio e almoxarifado sobre gestão de 

patrimônio e almoxarifado,  

• Promover a interação dos servidores com outros municípios com o 

objetivo de implantar melhorias na gestão do patrimônio e almoxarifado 

da PMI, buscando otimização de espaço, novas ideias e modernização 

do trabalho;  

• Providenciar espaço único, suficiente e adequado para atividades de 

recebimento, conferência, guarda e procedimentos internos do setor 

patrimônio, limitando o acesso de servidores ao local; 

• Providenciar um veículo que esteja disponível para o setor sempre que 

precisar realizar seus trabalhos diários, desta forma o setor não vai 

precisar implorar e apelar junto à administração um veículo para 

trabalhar, não sendo atendido e recorrendo muitas vezes a usar veículo 

exclusivo da defesa civil; 

• Liberação de bens móveis permanentes para uso exclusivamente após 

os procedimentos internos adequados e recomendados pela legislação; 

• Comunicar o setor de patrimônio sobre qualquer movimentação de bem 

móvel da PMI bem como sobre a mudança de pessoa responsável sobre 

a guarda e utilização dos mesmos; 

• Providenciar reparos e melhorias necessárias onde hoje se considera o 

almoxarifado central da PMI; 

• Providenciar reparos e melhorias no espaço do DNIT onde a PMI utiliza 

para guarda de bens inservíveis e muito pouco do espaço para guarda 

de bens adquiridos; 

• Aproveitar melhor e reorganizar o espaço do Dnit que hoje é subutilizado 

pela PMI, além de providenciar os reparos necessários e limpeza dos 

arredores do espaço; 

As recomendações apontadas aqui são medidas que se adotadas vão 

potencializar os serviços do setor, dar mais agilidade aos trabalhos, aumentar a 
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eficiência e efetividade dos serviços oferecidos, além de maior segurança e 

confiabilidade aos trabalhos desenvolvidos pelo setor de patrimônio, atender a 

legislação; dentre outros benefícios. 

Será realizado monitoramento concomitante nos próximos meses e em 

setembro de 2020 será realizado nova vistoria in loco de monitoramento da 

auditoria e das recomendações apontadas para melhoria dos serviços 

prestados. 

 

11 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES: 

 

A princípio não observância da legislação pertinente, especialmente IN 

01/2015, IN 03/2015; entre outras leis pertinentes a matéria.  

 

As recomendações propostas foram elaboradas com objetivo de melhorar as 

rotinas de trabalho, e oferecer sempre um serviço público de alta qualidade e 

eficiência; atendendo sempre a legislação. 

Os papéis de trabalho e achados encontram-se a disposição na Unidade 

Central de Controle Interno (UCCI). 

 

É o relatório. 

 

Ibiraçu (ES), 30 de outubro de 2019. 

 

___________________________________ 

Márcia Regina Araújo da Silva – AMCI/PMI 

Matrícula 11589 
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12- Relatório fotográfico  

Bem colocado para uso pela secretaria requisitante sem os procedimentos 

internos. 
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Local considerado almoxarifado central pela PMI 
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Bens adquiridos e deixados ao tempo (material de academia popular) 
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Local onde é usado como guarda de bens adquiridos (Dnit) 

  

     
                                                                                      Bens inservíveis para leilão 

 

Parte do local (Dnit) utilizado para armazenar materiais da Educação. 

 

   


