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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 

Auditoria Interna Governamental 
Atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, 
desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma 
organização; deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizarem 
seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e 
disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de 
governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos. 



 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
O auditoria teve por objeto 
verificar a regularidade da 
execução dos contratos nº 43 
e 44/2019, firmados em 
virtude da Concorrência nº 
02/2018 realizada pela 
Fundação Universidade 
Federal do Vale do São 
Francisco - Univasf, bem 
como o acompanhamento e 
fiscalização por parte da 
Entidade. 

O escopo foram os processos 
de pagamentos realizados da 
data da assinatura dos 
contratos até 26 de 
dezembro de 2019 e as 
atividades de gestão e 
fiscalização dos contratos. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

O trabalho foi realizado em virtude da 
materialidade, tendo em vista o montante de 
recursos envolvidos. Valor anual previsto de 
R$9.821.404,36 no contrato nº 43/2019 e 
R$15.860.612,44 no contrato nº 44/2019. 

 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

A partir da análise da documentação 
apresentada pela Entidade e consultas a base 
de dados governamentais, foi possível 
identificar nos processos de pagamento dos 
contratos nº 43 e nº 44/2019, erro no cálculo 
do valor a ser destacado das notas fiscais de 
serviço e depositados na conta vinculada, 
ocasionando num recolhimento a menor de 
R$ 397.941,25 numa amostra das notas fiscais 
analisadas.  

Quanto ao controle destaca-se a 
falta/deficiência na atuação dos fiscais dos 
contratos, sendo observado:  que não houve 
a definição clara do local de trabalho dos 
terceirizados; não consta o nome da Univasf 
como tomador dos serviços na GFIP do 
contrato nº 43/2019; ausência de 
quantitativo entregue em itens do 
documento de comprovação de entrega de 
EPI’s e fardamentos. 

 

 



 

 LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
Assessoria de Projetos Institucionais (API). 

Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação (CV). 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 

Previdência Social (GFIP). 

Instrução Normativa (IN). 

Fundação Universidade Federal Vale São Francisco (Univasf). 

Secretaria de Administração da Univasf (Secad). 

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). 

Unidade Jurisdicionada (UJ). 
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INTRODUÇÃO 
Por meio deste Relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de Auditoria 
realizado na Fundação Universidade Federal Vale São Francisco de acordo com os 
preceitos contidos na Ordem de Serviço nº 201902822, que teve como escopo verificar 
a execução, o acompanhamento e a fiscalização realizada pela Entidade dos contratos 
nº 43/2019/Univasf e nº 44/2019/Univasf, firmados em virtude da Concorrência 
02/2018-Univasf, no montante de R$ 25.526.896,80. 

Os Contratos foram celebrados visando a contratação de serviços técnicos 
especializados, continuados e com dedicação exclusiva de mão de obra e pessoal para 
o Programa de Conservação de Fauna e Flora – PCFF(PBA 23), Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD (PBA 09), e ramal do agreste, Programa de 
Prevenção à Desertificação (PBA 24) e para o Programa Ambiental de Gestão 
Sustentável e Títulos e Domínios das Famílias Reassentadas (PBAS 07 e 08) do Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional 
– PISF. Os recursos financeiros para execução dos contratos são oriundos do Ministério 
da Integração Nacional -MI. 

Para alcançar os objetivos desta avaliação, foram definidas questão e subquestões de 
auditoria relacionadas diretamente à execução dos contratos nº 43/2019 e nº44/2019, 
não sendo objeto desta auditoria a verificação do cumprimento das metas 
estabelecidas nos planos de trabalhos/TEDs assinados pelos representantes da Univasf 
e do MI.  

As questões de auditoria foram: (1) As contratadas prestaram a garantia prevista 
(garantia de execução) nos termos do item 12.1 do Edital da Concorrência nº 2/2018 e 
seus anexos? (2) A unidade auditada, na execução do contrato, está efetivamente 
utilizando a Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação (CV) prevista 
no Edital CC nº 2/2018 e seus anexos? (3) Foram adotados os procedimentos formais 
para as atividades de gestão e fiscalização do contrato? (4) Na fiscalização do 
cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, nas contratações com dedicação 
exclusiva dos trabalhadores da contratada, foram exigidas as comprovações previstas 
no item 2 do Anexo VIII-B da IN nº 5/2017? (5) A contratada está utilizando o sistema 
informatizado para controlar a jornada diária dos funcionários, com base no acordo de 
compensação de jornada por meio do Banco de Horas, conforme item 8.4 e seguintes 
deste Termo de Referência? A UJ tem acesso ao Sistema de frequência da contratada? 
Mensalmente os fiscais do contrato analisam folha de frequência, especialmente para 
identificar ocorrências, tais como, banco de horas, ausências, férias, licenças,...? (6) O 
pagamento está sendo realizado após o recebimento definitivo do serviço por meio de 
processo de pagamento instruído com a documentação necessária para justificar o 
montante devido? 

As subquestões estão relacionadas diretamente no campo resultado dos Exames deste 
Relatório.  
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RESULTADOS DOS EXAMES  
 

1. As contratadas prestaram a garantia prevista (garantia de 
execução) no item 12.1 do Edital da Concorrência nº 02/2018 e 
seus anexos. 

Em 17/04/2019 a Univasf celebrou os Contratos nº 43/2019 e nº 44/2019, 
respectivamente com as empresas CNPJ nº 06.267.018/0001-30 e CNPJ nº 
05.465.222/0001-01. 

O valor anual do Contrato nº 43/2019 foi de R$ 9.821.404,36 e do Contrato nº 44/2019 
foi de R$ 15.860.612,44. 

Nos dois casos, as empresas apresentaram apólices de seguros, com prazo de vigência 
de 90 dias após o encerramento do contrato, e importância segurada correspondente 
a 5% do valor contratado.  

 

 

2. Deficiência no acompanhamento da Conta-Depósito 
Vinculada - bloqueada para movimentação dos Contratos nº 43 
e nº 44/2019. 

Os gestores da Univasf não solicitaram à instituição financeira, antes da celebração dos 
Contratos nº 43 e nº 44/2019, a abertura das respectivas Contas-Depósito Vinculadas - 
bloqueadas para movimentação dos encargos trabalhistas retidos dos contratos. 

Os Contratos nº 43 e nº 44/2019 foram celebrados em 17 de abril de 2019, e a 
solicitação para abertura das contas ocorreram, respectivamente, em 23 de maio e 10 
de outubro.  

Os primeiros pagamentos dos prestadores de serviço dos Contratos nº 43/2019 e 
nº44/2019, ocorreram respectivamente em julho e agosto de 2019 e os depósitos dos 
valores destacados foram realizados em novembro/2019.  

No caso do Contrato nº 44, os valores destacados foram provisionados em várias 
contas e a solicitação para abertura da conta foi realizada após o pagamento da 
primeira nota fiscal.  

Conforme item 5, Anexo XII, da IN n° 05/2017 e informações constantes do Caderno de 
Logística – Conta Vinculado do Ministério da Economia – Versão 2.0 - 2018, a 
assinatura do contrato de prestação de serviços entre o órgão ou entidade contratante 
e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: solicitação do 
órgão ou entidade contratante, mediante ofício, de abertura da Conta-Depósito 
Vinculada - bloqueada para movimentação; assinatura, pela empresa a ser contratada, 
no ato da regularização da Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, 
de termo de autorização que permita ao órgão ou entidade contratante ter acesso aos 
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saldos e aos extratos, e que vincule a movimentação dos valores depositados 
mediante autorização do órgão contratante.  

A Secad, o gestor e fiscais dos contratos não acompanharam todas as fases dos 
pagamentos. 

Os encargos trabalhistas deveriam ser depositados a cada pagamento realizado ao 
fornecedor visando garantir o direito dos terceirizados e salvaguardar a administração 
pública de possíveis demandas judiciais e prejuízos. A Univasf deveria consultar, a cada 
transferência, os extratos das contas para acompanhar os depósitos e evitar o erro que 
aconteceu no caso do Contrato nº 44/2019. 

Logo, a Universidade não realizou os depósitos dos valores destacados das notas fiscais 
a medida que os pagamentos estavam sendo realizados, assim como o 
acompanhamento do extrato das contas. Ademais, foram abertas várias contas para o 
Contrato nº 44/2019. 

 

3. Divergência de R$$ 397.941,25, entre o valor mensal 
destacado dos contratos para depósito nas Contas-Depósito 
Vinculadas - bloqueadas para movimentação apresentado pelos 
gestores dos contratos e o previsto no Caderno de Logística - 
Conta Vinculado do Ministério da Economia – Versão 2.0 - 2018. 

Em análise a amostra de planilhas de provisionamento para conta vinculada dos 
Contratos nº 43 e nº 44/2019, do período de maio a novembro da 2019, identificou-se 
que os valores destacados das notas fiscais estavam em desconformidade com o 
preconizado na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, ensejando num 
depósito a menor no montante de R$ 397.941,25, conforme Tabelas a seguir: 

Tabela - Provisões realizadas no Contrato nº 43/2019 e valor calculado pela CGU. 

Mês Nota Fiscal Provisão  - 
Univasf 

Cálculo – CGU Diferença 

mai/19 3455 R$ 26.986,00 R$ 48.897,88 R$ 21.911,87 

jun/19 3557 R$ 28.251,63 R$ 52.566,36 R$ 24.314,73 

jul/19 3646 R$ 28.251,63 R$ 52.566,36 R$ 24.314,73 

ago/19 3707 R$ 28.251,63 R$ 52.566,36 R$ 24.314,73 

Set/19 3794 R$ 35.140,14 R$ 57.475,35 R$ 22.335,21 

out/19 3887 R$ 37.322,07 R$ 62.060,14 R$ 24.738,07 

nov/19 3922 R$ 37.322,07 R$ 61.636,81 R$ 24.314,73 

Total R$ 221.525,17 R$ 387.769,26 R$ 166.244,09 

Fonte: Proposta de preço do contrato nº 43/2019; Memória de cálculo dos valores provisionados para o 
CT 43/2019, apresentada pela Univasf por meio do Ofício nº 41/2020/GR-Univasf, de 30 de janeiro de 
2020 e cálculo CGU. 



 

10 
 

Neste Contrato, observou-se que na planilha apresentada pela Univasf, não estava 
sendo realizado o somatório de todas as linhas da coluna "Total de Reserva da 
Função". 

Tabela - Provisões realizadas no Contrato nº 44/2019 e valor calculado pela CGU. 

Mês  Nota Fiscal nº Provisão - Univasf  Cálculo - CGU  Diferença  

jun/19  6872  R$ 13.077,43  R$ 26.154,86  R$ 13.077,43 

jun/19  6871  R$ 38.978,97  R$ 77.957,93  R$ 38.978,97 

jul/19  7083  R$ 13.077,43  R$ 26.154,86  R$ 13.077,43 

ago/19  7330  R$ 13.077,43  R$ 26.154,86  R$ 13.077,43 

ago/19  7329  R$ 37.440,67  R$ 74.881,33  R$ 37.440,67 

set/19  7534  R$ 13.077,43  R$ 26.154,86  R$ 13.077,43 

set/19  7533  R$ 38.406,47  R$ 76.812,93  R$ 38.406,47 

out/19  7743  R$ 38.406,47  R$ 76.812,93  R$ 38.406,47 

out/19  7738  R$ 13.077,43  R$ 26.154,86  R$ 13.077,43 

nov/19  8125  R$ 13.077,43  R$ 26.154,86  R$ 13.077,43 

Total R$231.697,16 R$463.394,28 R$231.697,16 

Fonte: Proposta de preço do contrato nº 44/2019; Memória de cálculo dos valores provisionados para o 
CT 44/2019, apresentada pela Univasf por meio do Ofício nº 41/2020/GR-Univasf, de 30 de janeiro de 
2020 e cálculo CGU. 

No caso do Contrato nº 44, observou-se na planilha apresentada pela Univasf, que o 
valor do salário base utilizado nos cálculos não correspondia ao valor do salário base 
contratado. 

Verificou-se ainda, que o percentual dos custos indiretos e lucro constantes da planilha 
de “Incidência para Reembolso de Deslocamento”, constante do Contrato nº 44, foi de 
0,08%. Todavia, na planilha de memória de cálculo que está sendo utilizada como base 
para os pagamentos das notas fiscais, o percentual foi de 0,50%. 

Foi encaminhada pela CGU a Nota de Auditoria SEI nº 1384595, de 31 de janeiro de 
2020, apresentando a divergência e solicitando a correção. Em resposta apresentada 
em 04 de março de 2020, a Unidade informou para o Contrato nº 43/2019, que houve 
um erro no valor do índice “Grupo A sobre férias e 13º salário”, que deveria ser de 
7,54% e não 7,82%. Todavia, analisando a proposta apresentada pelo fornecedor, 
verifica-se que o valor do SAT apresentado foi de 3,10%, logo, o percentual de 7,82% 
está correto. 

O item1 do Anexo XII da IN nº 5/2017 estabelece que mensalmente devem ser 
destacados do valor mensal dos contratos e depositados pela Administração em 
Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, aberta em nome do 
prestador de serviço o valor do somatório das seguintes provisões: 13° salário; Férias e 
1/3 constitucional de férias; Verbas rescisórias; e Encargos previdenciários e FGTS 
sobre Férias, 1/3 de férias e 13° salário. 

No caso do Contrato nº 43/2019, as memórias de cálculos dos pagamentos estão 
sendo atestadas por um único servidor que é o gestor do contrato. Também no 
Contrato nº 44/2019 as memórias de cálculos são atestadas por um único servidor que 
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ora é o fiscal suplente do contrato, ora o gestor, que é o mesmo servidor designado 
para gestor do Contrato nº 43/2019.  

O depósito a menor do valor da provisão pode ensejar o não pagamento dos direitos 
dos terceirizados quando do término dos contratos individuais de trabalho e possíveis 
demandas judiciais e prejuízos para a administração pública.  

 

4. No exercício de 2019, não houve liberação de valores 
provisionados nas Contas-Depósito Vinculadas - bloqueadas 
para movimentação. 

A movimentação dos valores provisionados nas Contas-Depósito Vinculadas - 
bloqueadas para movimentação depende de autorização da entidade. Ao longo do 
exercício de 2019 foram destacados valores das notas fiscais emitidas em virtude da 
prestação dos serviços objeto dos Contratos nº 43 e nº 44/2019. Estes valores, a 
depender da solicitação dos contratados, poderiam ser utilizados para pagamento das 
obrigações que deram origem aos depósitos. 

Entretanto, não foram apresentados documentos que indiquem a solicitação de 
liberação de recursos das contas e o documento de consulta bancária apresentado 
pela Univasf, não apresenta movimentações. 

A empresa contratada, mediante apresentação de documentação comprobatória, 
poderá solicitar a autorização da entidade contratante para utilizar os valores da 
Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação para o pagamento dos 
encargos trabalhistas provisionados na Conta ou de eventuais indenizações 
trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do 
contrato. A UJ deverá confirmar a ocorrência da situação que ensejou o pagamento 
solicitado pela empresa, conferir os cálculos e expedir autorização para movimentação 
dos recursos, conforme itens 3 e 11 do Anexo XII da IN nº 5/2017. 

 

5. Não foi estabelecido como se dará a fiscalização da parcela 
dos serviços contratados que são executados em locais 
distantes da sede da contratante. Designação formal do gestor 
dos contratos, dos fiscais e seus suplentes após o início da 
execução dos contratos, em desconformidade com o art. 67 da 
Lei nº 8.666/1993. 

Os Contratos nº 43 e nº 44/2019 foram assinados em 17 de abril de 2019 e o início da 
execução ocorreram respectivamente em 22 de abril e 17 de maio do mesmo ano. 
Entretanto, as portarias de designação do gestor o fiscal técnico/administrativo e seu 
respectivo suplente, estão datadas de 23 de maio de 2019. 

Observou-se ainda, que foi atribuído a um mesmo servidor a gestão dos dois contratos 
e não houve a indicação de substituto. Também não foi designado fiscal setorial para o 
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caso dos 71 postos previstos para Brasília, tendo em vista que não restou demonstrado 
que os fiscais exercem suas atribuições nesta cidade. 

Cabe informar que não foi demonstrado que os fiscais foram cientificados 
expressamente da indicação e respectivas atribuições antes da formalização do ato de 
designação. O e-mail apresentado como comprovante da ciência foi encaminhado em 
13 de junho de 2019, ou seja, após a designação dos membros. Em anexo, ao e-mail foi 
encaminhado, dentre outros documentos, o Manual de Fiscalização da Entidade. 

Registra-se também que em 03 de setembro de 2019, o fiscal do Contrato nº 44/2019 
solicitou por meio do Ofício nº 109/2019-NEMA/PCFF-PISF/Univasf a troca da 
titularidade de fiscal do contrato, sendo emitida uma nova portaria com a alteração 
solicitada em 06 de setembro de 2019.  

Conforme art.67 da Lei nº 8.666/1993, a execução do contrato deverá ser 
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente 
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 
informações pertinentes a essa atribuição. Os arts 40, 41 e 42 da IN nº 5/2017 
esclarecem que a indicação do gestor, fiscal e seus substitutos caberá aos setores 
requisitantes dos serviços ou poderá ser estabelecida em normativo próprio de cada 
órgão ou entidade, de acordo com o funcionamento de seus processos de trabalho e 
sua estrutura organizacional.  

A ausência de designação tempestiva e formal pode levar ao questionamento dos atos 
praticados pelos agentes públicos na gestão contratual, sem delegação. 

Logo, verifica-se que a designação do gestor e fiscais ocorreu após o início da vigência 
dos contratos e que não houve a indicação de gestor substituto e de fiscal setorial para 
atuar em Brasília. Salienta-se a necessidade de designação de servidor suplente como 
gestor, para suprir as demandas dos contratos na ausência do titular, que sendo 
docente, tem um período diferenciado de férias. Assim como, o registro de como será 
realizada a fiscalização das atividades dos terceirizados lotados em Brasília.  

 

6. Não foi designado preposto para o Contrato nº 44/2019. Não 
foi demonstrado que as contratadas instalaram escritório no 
município de Petrolina/PE. 

O preposto do Contrato nº 43/2019 foi designado pela contratada em junho de 2019 e 
o início da execução do contrato ocorreu em 17 de maio de 2019. Logo, a execução 
dos serviços foi iniciada sem a existência de um preposto formal da contratada. 
Registra-se que no documento apresentado não consta a aceitação da Administração. 

No caso do Contrato nº 44/2019, a cópia da Procuração apresentada pela Univasf, 
datada de 04 de abril de 2019, tinha como prazo de vigência trinta dias, ou seja, 
venceu já no início da execução do contrato que ocorreu em 22 de abril de 2019. 

Não foi demonstrado que as contratadas instalaram escritório no município de 
Petrolina/PE, conforme disposto no item 15.33.1 do Termo de Referência da 
Concorrência nº 02/2018. 
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O art. 68 da Lei nº 8.666/1993 informa que o contratado deverá manter preposto, 
aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representa-lo na execução 
do contrato. Segundo art.44 da IN nº 5/2017, o preposto da empresa deve ser 
formalmente designado pela contratada antes do início da prestação dos serviços, em 
cujo instrumento deverá constar expressamente os poderes e deveres em relação à 
execução do objeto.  

A ausência de designação formal de preposto ou sua intempestividade pode gerar 
dificuldades de comunicação entre as partes e levar ao questionamento da 
legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente 
impossibilidade de responsabilizar as partes que atuaram diretamente no contrato.  

A falta de comprovação de existência de escritório no município de Petrolina está em 
desconformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, assim como pode ter 
interferido na participação de possíveis participantes no processo licitatório que não 
tinham interesse/condições de manter um escritório no local determinado, 
ocasionando assim vantagem indevida para os licitantes vencedores. 

 

7. Falta de formalização de entrega de documentos essenciais 
das contratações aos membros da equipe de fiscalização dos 
Contratos nº 43 e nº 44/2019. 

Em 13 de junho de 2019 foi encaminhado e-mail pela Secretaria de Administração da 
Univasf – SECAD, para o gestor, fiscais e respectivos suplentes dos fiscais dos Contratos 
nº 43 e nº 44/2019, contendo portaria de designação, contrato e manual de 
fiscalização. Cabe lembrar, que o início da execução dos contratos ocorreram, 
respectivamente, em 22 de abril e 17 de maio de 2019. Não restou demonstrado que 
os fiscais receberam outros documentos necessários a fiscalização, tais como proposta 
da contratada, termo de referência. 

O §4º do art.42 da IN nº 5/2017 informa que para o exercício da função, os fiscais 
deverão receber cópias dos documentos essenciais da contratação pelo setor de 
contratos, a exemplo dos Estudos Preliminares, do ato convocatório e seus anexos, do 
contrato, da proposta da contratada, da garantia, quando houver, da autorização para 
início dos serviços e demais documentos indispensáveis à fiscalização, fato este 
previsto no item 11.2 do Termo de Referência da Licitação. 

A não disponibilização de toda documentação necessária a atividade de fiscalização 
pode levar a um acompanhamento deficiente do contrato e a não detecção de 
descumprimento de obrigações acordadas. 

Logo, a SECAD deveria encaminhar a documentação necessária ao trabalho de 
fiscalização dos contratos ou, caso o material esteja disponível em algum sistema, o 
endereço de acesso. 
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8. Foram realizadas as reuniões iniciais com as prestadoras de 
serviço dos Contratos nº 43 e nº 44/2019. Não ficou 
demonstrada a existência de plano de fiscalização. 

A Universidade apresentou, no caso do Contrato nº 43/2019, uma Ata de Reunião 
realizada em 10 de maio de 2019, em Brasília com a participação do gestor e fiscal do 
contrato e contratada para discutir questões iniciais do contrato. Quanto ao contrato 
nº 44/2019, a Ata da reunião inicial está datada de 14 de maio de 2019 e foi realizada 
entre o gestor do contrato e representante da contratada na sede da empresa em 
Recife-PE. A designação formal da equipe de fiscalização dos contrato ocorreu em 23 
de maio de 2019, com a ressalva de convalidação de todos os atos praticados pela 
equipe a partir de 17 de abril de 2019. A Atas não estão assinadas. Não foi 
apresentado um plano de fiscalização.  

Segundo art. 45 da IN nº 5/2017, após a assinatura do contrato, sempre que a natureza 
da prestação dos serviços exigir, o órgão ou entidade deverá promover reunião inicial 
para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das 
obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução 
do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do 
método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

Os assuntos tratados na reunião inicial devem ser registrados em ata e, 
preferencialmente, estarem presentes o gestor, o fiscal ou equipe responsável pela 
fiscalização do contrato, o preposto da empresa, e, se for o caso, o servidor ou a 
equipe de Planejamento da Contratação. O órgão ou entidade contratante deverá 
realizar reuniões periódicas com o preposto, de modo a garantir a qualidade da 
execução e os resultados previstos para a prestação dos serviços.  

No caso em tela, as reuniões foram realizadas, segundo gestor do contrato, mas antes 
da designação formal da equipe de fiscalização. Não foi apresentado o plano de 
fiscalização. 

A não disponibilização de toda documentação necessária a atividade de fiscalização, 
como é o caso do plano de fiscalização, pode levar a um acompanhamento deficiente 
do contrato e a não detecção de descumprimento de obrigações acordadas. 

Logo, a realização da reunião inicial sem a participação do fiscal do contrato e sem a 
apresentação de um plano de fiscalização, pode gerar desconhecimento por parte da 
contratada e/ou contratante de quem são os responsáveis diretos pela 
execução/gestão/fiscalização dos contratos; inconformidades ou inobservâncias a 
cláusulas contratuais e dúvidas na execução, colocando em risco os objetivos a serem 
alcançados com o acordo. 

 

9. Não foi demonstrado que os fiscais dos contratos possuem 
registros de ocorrências, de comunicações entre as partes, ou 
algum instrumento de controle que permita avaliar a execução 
dos contratos. 
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Os Contratos nº 43 e nº 44 tem a previsão de alocação de 193 postos de serviços 
técnicos especializados nas dependências da Univasf (Campus de Ciências Agrárias), ao 
longo das Áreas e Estados de abrangência do Projeto de Integração do São Francisco, e 
em Brasília - DF junto ao Ministério da Integração Nacional. No Edital da Licitação e nos 
contratos, não fica claro o local físico onde estas atribuições serão realizadas, assim 
como a quem competirá repassar as demandas necessárias para que sejam 
encaminhadas aos terceirizados e executada as ações previstas para os projetos. 

Por meio do Oficio nº 41/2020/GR/Univasf, de 30 de janeiro de 2020, a Entidade 
informou que “são serviços de natureza intelectual, levantamento de dados, coleta de 
dados e tantos outros, indicados no Termo de Referência que balizou a contratação, 
nesse sentido, a forma de aferição de cumprimento das demandas é avaliada conforme 
os relatórios anuais de prestação dos serviços destes profissionais”. Não sendo 
apresentado o endereço de trabalho dos profissionais e como são repassadas as 
demandas, ou seja, não comprovou a existência de registros de ocorrências, de 
comunicações entre as partes, ou algum instrumento de controle que permita avaliar a 
execução dos contratos. 

Destaque-se, que em consulta a base de dados do Governo Federal, identificou-se que 
postos de serviços com lotação indicada para Brasília estavam sendo ocupadas por 
terceirizados com endereço residencial em outras cidades do País conforme quadro a 
seguir. 

Quadro – Relação de terceirizados lotados em Brasília com endereço residencial. 

Nº do Contrato Quantidade de terceirizados  Endereço residencial 

43 1 Jenipapo de Minas – MG; Belo Horizonte – MG; 
Triunfo -PE; Curitiba –PR. 

2 Goiânia –GO; Petrolina-PE;  

4 Salgueiro-PE 

7 Brasília-DF 

44 1 Fortaleza – CE; Valparaiso – GO; Salgueiro - PE. 

11 Brasília - DF 

Fonte: Consulta a base de dados do Governo Federal realizada em 22 de março de 2020 e relação de 
funcionários constantes dos pagamentos das NFSE nº 3455 (CT43) e nº 6661 (CT44). 

Do Quadro observa-se que dos dezenove funcionários com lotação em Brasília 
constantes da relação apresentada com a NFSE nº 3455 do contrato nº 43/2019, doze 
possuem endereço residencial em outras cidades do País. Já no contrato nº 44/2019, a 
situação é a semelhante para três funcionários dos catorze constantes da relação 
apresentada com NFSE nº 6661. 

As ocorrências acerca da execução contratual deverão ser registradas durante toda a 
vigência da prestação dos serviços, cabendo ao gestor e fiscais, observadas suas 
atribuições, a adoção das providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. O 
registro das ocorrências, as comunicações entre as partes e demais documentos 
relacionados à execução do objeto poderão ser organizados em processo de 
fiscalização, instruído com os documentos de que trata o § 4º do art. 42da IN 5/2017.  
As situações que exigirem decisões e providências que ultrapassem a competência do 
fiscal deverão ser registradas e encaminhadas ao gestor do contrato que as enviará ao 
superior em tempo hábil para a adoção de medidas saneadoras.  A execução dos 
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contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 
controle, segundo arts. 46 e 47, Anexo III-A e Anexo III-B da IN nº5/2019. 

A atuação do fiscal do contrato deve se pautar pelo formalismo, tendo em vista que 
suas anotações e notificações servem não só para garantir o fiel cumprimento do 
contrato, mas também como meio de prova para apuração de responsabilidades das 
partes contratantes e eventual aplicação de penalidades por descumprimento de 
cláusulas contratuais. 

10. Não comprovação da entrega de todos os EPI’s e 
fardamentos previstos no Contrato nº 44/2019. 

Considerando os documentos disponibilizados pela Univasf, observa-se que as 
contratadas apresentaram recibos de entrega de EPI e fardamentos. No caso do 
Contrato nº 44/2019, a UJ não comprovou a entrega dos macacões com botas 
pantaneiras para Analista Ambiental e Pesquisador, além do quantitativo previsto de 
protetor solar e máscara de proteção para todos os funcionários. 

Os fardamentos e EPI’S deverão ser entregues no início da execução do contrato, 
mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original, deverá ser 
enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato, para conferência, 
conforme itens 11.2 e 11.4 do Termo de Referência e Anexo XV da Concorrência nº 
2/2018. 

A Univasf necessita observar se todos os itens de EPI’s e fardamentos previstos 
contratualmente foram disponibilizados aos empregados das contratadas, tendo em 
vista a segurança dos trabalhadores e o custo suportado pela Administração para 
aquisição destes itens. 

 

11. A Entidade não informou o endereço dos locais de trabalho 
dos terceirizados dos Contratos nº 43 e nº 44/2019. 

No Termo de Referência da Concorrência nº 02/2018 e nos contratos nº 43 e nº 
44/2019 consta a previsão de lotação dos empregados “nas dependências da UNIVASF 
(Campus de Ciências Agrárias, BR 407, Km 12, Lote 543 S/N, Distrito de Irrigação 
Senador Nilo Coelho, Zona Rural, Petrolina-PE), ao longo das Áreas e Estados de 
abrangência do Projeto de Integração do São Francisco, e em Brasília - DF junto ao 
Ministério da Integração Nacional”. Do total de 193 postos, 53 estão destinados para 
Brasília, todavia não ficou claro o endereço de trabalho destes terceirizados. 

A Universidade não apresentou o endereço de trabalho e telefone comercial dos 
terceirizados vinculados aos contratos, não sendo possível informar em que locais os 
profissionais efetivamente exercem suas atribuições.  

A entidade deve possuir a relação dos empregados, contendo nome completo, cargo 
ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis 
técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, conforme alínea a.1 do item 2 
do Anexo VIII-B da IN nº5/2017. 



 

17 
 

Logo, foi autorizada licitação e assinado contratos sem a definição clara do local de 
trabalho dos terceirizados. O fato pode ocasionar o não atingimento das metas 
estabelecidas nos projetos pela impossibilidade de alocar adequadamente o pessoal e 
dificuldade de comunicação com a equipe. 

 

12. A Entidade não apresentou a comprovação do registros nas 
CTPS dos terceirizados vinculados ao contrato nº 43/2019.  

Os Contratos nº 43 e nº 44/2019 tratam de disponibilização de mão de obra 
especializada. O pessoal admitido tem direito a ter sua Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) assinada, e os fiscais e gestor dos contratos devem observar 
se as contratadas providenciaram este registro. 

No contrato nº 43/2019, as cópias da amostra de CTPS de dezoito funcionários não 
continham a comprovação do registro pela empresa CNPJ nº 06.267.018/0001-30. 
Quanto ao contrato nº 44/2019, das quinze cópias de CTPS analisadas, onze 
encontravam-se registradas. 

Conforme alínea a.2 do item 2 do Anexo VIII-B da IN5/2017, no primeiro mês da 
prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a CTPS dos empregados 
admitidos, devidamente assinada pela contratada.  

Os terceirizados que prestam serviço vinculados a contratos de empresas com a 
Univasf devem ter seus registros formalizados, evitando assim possíveis demandas 
judiciais envolvendo a Entidade. 

Os fiscais e gestores dos contratos deveriam manter em arquivos, devidamente 
organizados por tema, a comprovação do cumprimento por parte das contratadas das 
formalidades trabalhistas, dentre elas a comprovação do registro das CTPS dos 
terceirizados. 

 

13. A Univasf possui comprovante da realização dos exames 
médicos admissionais dos empregados da contratada 
vinculados ao contrato. 

A Univasf apresentou cópia de atestados de saúde ocupacional de terceirizados 
vinculados aos Contratos nº 43 e nº 44/2019, demonstrando a realização dos exames 
em conformidade com o art. 168 da CLT. 

Segundo alínea a.3 do item 2 e item 10.1, g do Anexo VIII-B da IN5/2017, no primeiro 
mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar os exames médicos 
admissionais dos empregados que prestarão os serviços, devidamente autenticada.  

 

14. As contratadas estão entregando os documentos que 
comprovam a regularidade fiscal.  

Para realização dos pagamentos, a Entidade necessita realizar consulta ao Sicaf para 
verificar a regularidade fiscal das contratadas. No caso dos Contratos nº 43 e nº 
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44/2019, não foi identificado consulta realizada pela Entidade, mas sim a apresentação 
de certidões pelos prestadores de serviço. 

Antes da realização dos pagamentos a UJ deve consultar a situação da empresa junto 
ao Sistema de Cadastro de Fornecedores - Sicaf. Caso os documentos não estejam 
regularizados no Sicaf, devem ser exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa 
a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade 
do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Item 
10.2 b e c do Anexo VIII-B IN nº 5/2017. 

 

15. A Universidade possui comprovante de recolhimento do 
INSS e do FGTS de empregados da contratada. No documento 
“Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo Sefip” do 
Contrato nº 43, não consta o nome da Universidade como 
tomador do serviço. 

Nos processos de pagamentos, NFSE nº 7534 (setembro) e nº 8125 (novembro) do 
contrato nº 44/2019; e NFSE nº 3707 (agosto) e nº 3922 (novembro) do Contrato nº 
43/2019 constam documentos que comprovam o recolhimento da previdência social e 
do FGTS . 

No caso do Contrato nº 43, na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), especificamente na Relação dos 

Trabalhadores Constantes no Arquivo Sefip, não contém o nome da Universidade 

como tomador do serviço.  

Nos dois Contratos, foram apresentados folha de pagamento emitido pelo 
fornecedores em que consta o nome da Universidade como tomador. 

A contratada deve providenciar a entrega, quando solicitado pela Administração, do 
extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 
Administração contratante; e cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês 
da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade 
contratante, conforme item 2.1, c do Anexo VIII-B da IN nº 5/2017.  

Por se tratar de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, a identificação do 
nome do tomador dos serviços na GFIP facilita o controle e acompanhamento dos 
recolhimentos efetuados, evitando que a Entidade possa vir a arcar com obrigações 
trabalhistas tidas como não cumpridas. 

 

16. A Univasf possui amostras de cópias de contracheques dos 
empregados apresentadas pelas contratadas. 

Nos documentos de pagamentos constam amostras de comprovantes de depósito nas 
contas bancárias dos empregados e de contracheques.  

A contratada deve providenciar a entrega, quando solicitado pela Administração, cópia 
dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos 
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serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários, 
conforme item 2.1, c.3 do Anexo VIII-B da IN nº 5/2017. 

 

17. Não houve o pagamento de horas extras ou adicionais nos 
Contratos nº 43 e nº 44/2019. 

Nos pagamentos realizados pela Entidade em virtude dos Contratos nº 43 e nº 
44/2019 não foram identificadas cobranças de horas extras e adicionais noturnos. 
Frisa-se que a Entidade não demonstrou a existência de controle sobre os trabalhos 
que estão sendo realizado pelos terceirizados e a implantação de controle eletrônico 
de frequência. 

A realização de horas extras, adicional noturno devem ser autorizadas pela 
Administração e ser comprovada a necessidade de serviço, conforme Item 14.4 do 
Termo de Referência. 

 

18. As contratadas não estão utilizando sistema informatizado 
para controlar a jornada diária dos funcionários, em 
descumprimento ao item 11.11 dos Contratos nº 43 e nº 
44/2019.  

Na Concorrência nº 02/2018 os gestores da Univasf estabeleceram a necessidade 
implantação pela contratada de sistema informatizado de controle de frequência dos 
terceirizados. Segundo Item 8.4.5.2 do Termo de Referência do Edital que deu origem 
aos contratos, o sistema deveria estar em pleno funcionamento em até noventa dias 
após a assinatura do contrato. Os Contratos foram assinados em 17 de abril de 2019. 

Todavia, as fichas de controle de frequência apresentadas são manuais, logo não 
houve a comprovação da efetiva implantação e utilização do sistema informatizado 
previsto na Cláusula Décima Primeira, item 11.11 dos Contratos. O gestor dos 
contratos informou “que os sistemas para controle de jornada foram implantados 
tanto pela Empresa Hollus Serviços Técnicos, como pela Empresa RM Terceirização, 
estando em fase de testes e adaptações necessárias (O gestor e fiscais possuem acesso 
aos Sistemas)”. 

Para comprovar a situação o gestor encaminhou três atas de reuniões realizadas com 
representantes da empresa 05.465.222/0001-01, datadas de 14 de junho, 26 e 27 de 
julho de 2019, informando a instalação de relógio de ponto para registro da frequência 
dos empregados vinculados ao Contrato nº 44/2019 e treinamento de acesso ao 
sistema de ponto via aplicativo. Com relação ao Contrato nº 43/2019, foi apresentada 
ata de reunião realizada em 28 de agosto de 2019 em Brasília para apresentar o 
sistema. As atas não estão assinadas. 

Dentre outros requisitos, para o controle de assiduidade dos terceirizados, o Termo de 
Referência da Concorrência nº 02/2018 informa que a vencedora da licitação deverá 
apresentar um sistema informatizado de controle de frequência apto para marcação 
no relógio de ponto e via web, por meio de computadores e celulares, que possibilite o 
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acompanhamento em tempo real da frequência e identificação da localidade exata em 
foi realizada a batida do ponto. O sistema deve contemplar também perfil de acesso 
para o fiscal e gestor do contrato. 

A não implantação/utilização de sistema informatizado de controle de frequência 
prejudica o acompanhamento efetivo das atividades e assiduidade dos empregados 
vinculados aos contratos, em especial daqueles lotados fora das dependências da 
Universidade. Ademais, a não disponibilização/utilização do sistema fere cláusula 
contratual o que enseja a aplicação de penalidade.  

 

19. A Entidade está realizando pagamento das notas fiscais dos 
Contratos nº 43 e nº 44/2019 sem os relatórios e atestes do 
gestor e fiscais. 

No caso dos Contratos nº 43 e nº 44/2019, a fiscalização técnica e administrativa 
foram atribuídas um mesmo servidor. Logo, os servidores, a cada pagamento, 
deveriam apresentar relatório circunstanciado contendo o registro, a análise e a 
conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato para que o gestor realizasse 
o recebimento definitivo. 

Nos pagamentos dos dois contratos não constam relatórios dos fiscais. No caso do 
Contrato nº 43 /2019 os documentos foram atestados e recebidos pelo gestor do 
contrato. Já no caso do Contrato nº 44/2019, identificou-se que algumas notas foram 
atestadas pelo fiscal, sem atuação do gestor e sem apresentação de relatório, e em 
outros casos o recebimento foi realizado pelo gestor sem atuação do fiscal. 

O recebimento provisório e definitivo dos serviços deve ser realizado conforme o 
disposto nos arts. 73 a 76 da Lei nº 8.666, de 1993, e em consonância com as regras 
definidas no ato convocatório. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal 
técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalização, nos seguintes 
termos: elaborar relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, 
contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 
contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao 
gestor do contrato para recebimento definitivo; e  quando a fiscalização for exercida 
por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e 
a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização 
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo; II - o recebimento 
definitivo pelo gestor do contrato, ato que concretiza o ateste da execução dos 
serviços, obedecerá às seguintes diretrizes: realizar a análise dos relatórios e de toda a 
documentação apresentada pela fiscalização técnica e administrativa e, caso haja 
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas 
correções;  emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 
serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados; e  
comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado 
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(IMR), observado o Anexo VIII-A ou instrumento substituto, se for o caso, segundo arts 
49 e 50  e Anexo XI da IN nº 5/2017. 

A Secretaria de Administração recebeu a documentação para realização dos 
pagamento e não conferiu os valores/quantitativos dos postos, nem contestou a 
ausência de atuação dos fiscais conforme estabelecido na sua Carta de Serviços 
(serviço 2). 

A falta de atuação dos fiscais dos contratos em conjunto com o gestor, bem como da 
conferência da Secad ensejou no depósito a menor nas contas vinculadas, conforme 
ponto específico.  

Logo, quando do recebimento do documentos encaminhados para o pagamento, a 
Secad precisa verificar se eles contém os relatórios e atestes dos fiscais e gestores dos 
contratos de forma a evitar possíveis falhas. 

 

20. As notas fiscais emitidas pela contratada (Contrato nº 44) 
não contém o nome do tomador do serviço e algumas delas não 
continham o número do contrato. 

No período de junho a dezembro, a Universidade efetuou pagamentos no valor de 
R$2.364.259,74 a empresa favorecida do Contrato nº 43/2019 e R$3.537.615,02 a 
empresa favorecida do Contrato nº 44/2019. Considerando o volume de recursos 
envolvidos nos Contratos e que a empresa pode ter mais de um contrato com a 
Entidade, como é o caso do fornecedor do Contrato nº 44, foram analisadas se as 
notas fiscais emitidas possuem os elementos necessários e essenciais para sua 
individualização e pagamento. 

Identificou-se que as notas fiscais de serviço eletrônica emitidas pela empresa CNPJ nº 
05.465.222/0001-01 (Contrato nº 44/2019), não indicam o nome/razão social do 
tomador do serviço. Observou-se ainda, que três das doze notas analisadas deste 
prestador não indicavam o número do contrato, fato este ocorrido nas primeiras notas 
emitidas pelo fornecedor, indicando que a falha já estava sendo sanada. Com relação 
ao Contrato nº 43/2019, as notas apresentavam os elementos necessários para 
realização dos pagamentos. 

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 
como:  o prazo de validade; a data da emissão; os dados do contrato e do órgão 
contratante; o período de prestação dos serviços; o valor a pagar; o destaque do valor 
da retenção de 11% (onze por cento), dos tributos retidos na fonte pagadora de 
demais despesas dedutíveis da base de cálculo da retenção, em cumprimento ao 
disposto no Anexo XI da IN nº 5/2017. 

A ausência de informações necessárias para individualização dos contratos e da 
indicação nominal do tomador do serviço, dificulta a análise do pagamento, pode gerar 
erro no arquivamento/guarda dos documentos e no controle efetuado pela Entidade. 

Logo, verifica-se a necessidade de solicitar ao prestador de serviço do Contrato 
nº44/2019 que suas notas fiscais passem a conter, dentre outros elementos 
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necessários e essências, a indicação nominal do tomador do serviço e do número do 
contrato. 

 

21. A Univasf está efetuando as retenções tributárias devidas 
sobre o valor da fatura de serviços das contratadas. 

Os pagamentos a serem efetuados em favor das contratadas estarão sujeitos à 
retenção, na fonte de tributos. Verificou-se que a Universidade está realizando a 
retenção e recolhimento dos tributos conforme dados de notas fiscais objeto de 
análise e consulta ao SIAFI. 

Conforme Anexo XI da IN nº 5/2017, quando couber, os seguintes tributos devem ser 
retidos e recolhidos aos cofres públicos: Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins), e Contribuição para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), na forma da Instrução 
Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da 
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996;  Contribuição previdenciária, 
correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, 
de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991; e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei 
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação municipal 
e/ou distrital sobre o tema. 

 

RECOMENDAÇÕES 
 

Achado nº 2 

Que a Secad, os fiscais e gestores do Contrato nº 44/2019, acompanhem os saldos das 

contas bancárias abertas para o Contrato, de modo a utilizá-las quando da solicitação 

de liberação nos termos da IN nº 5/2017, até que fique saldo em apenas uma conta. 

 

Achado nº 3 

Realizar o levantamento dos valores depositados a menor na conta vinculada dos 

Contratos nº 43 e nº 44/2019 e providenciar as retenções dos montantes devidos nas 

próximas faturas. Para os pagamentos futuros, apresentar comprovação dos ajustes 

nas memórias de cálculo com a finalidade de realizar a retenção e depósito devido na 

conta vinculada. Apresentar comprovação do ajuste no percentual de 0,50% para 

0,08% dos custos indiretos e lucro das memórias de cálculos das faturas de 

deslocamentos dos funcionários, conforme previsto no Contrato nº 44/2019 e 

comprovar a reposição dos valores pagos a maior nas faturas de deslocamento 

anteriores a da memória de cálculo corrigida. 
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Achado n° 5 

Providenciar a designação dos gestores substitutos para os Contratos nº 43 e nº 

44/2019. Informar como será realizada a fiscalização/gestão dos contratos com relação 

aos empregados lotados fora das dependências da Univasf. 

 

Achado n° 5 

Implantar controles internos de forma a garantir que, antes da formalização do ato de 
designação para o exercício da função de gestor e fiscal de contrato, cientificar, 
expressamente, os servidores envolvidos na indicação e respectivas atribuições, nos 
termos do §1º do art. 41 da IN n.º 05/2017. 

 

Achado n° 6 

Solicitar a designação formal do preposto do contrato nº44 e providenciar a ciência da 

Univasf nos documentos de indicação dos Contratos nº 43 e nº 44/2019. Comprovar a 

instalação de escritório das contratadas no município de Petrolina. 

 

Achado n° 7 

Comprovar a disponibilização dos documentos necessários a fiscalização dos Contratos 

nº 43 e nº 44/2019 aos respectivos membros das equipes designadas, ou dar ciência 

formal de como os fiscais e gestores podem realizar a consulta dos documentos, via 

Sistema, e canal de comunicação para possíveis dúvidas 

 

Achado n° 8 

Elaborar/formalizar um plano de fiscalização para os Contratos nº 43 e nº44/2019. 

 

Achado n° 9 

Apresentar o endereço de trabalho e telefone comercial dos terceirizados vinculados 

aos Contratos nº 43 e nº 44/2019. 

 

Achado n° 12 

Demonstrar que as CTPS dos funcionários vinculados aos Contratos nº 43 e nº 44 estão 

registradas. 

 

Achado n° 15 
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Solicitar a Contratada (Contrato nº 43/2019), a inclusão do nome da Entidade como 

tomador do serviço nos arquivos contendo a relação de trabalhadores (GFIP). 

 

Achado n° 18 

Para os Contratos nº 43 e nº 44/2019, exigir o cumprimento, por parte das empresas, 

da cláusula contratual que determina que os terceirizados devem utilizar sistema 

informatizado de controle de frequência fornecido pelas contratadas. Em caso, de não 

disponibilização/funcionamento aplicar as sanções previstas. 

 

Achado n° 19 

Que a Secretaria de Administração quando receber a documentação para realização 

dos pagamento referentes aos Contratos nº 43 e nº 44/2019 verifique se consta a 

atuação dos fiscais e gestores dos contratos. 

 

Achado n° 20 

Solicitar ao prestador de serviço do Contrato nº44/2019 que suas notas fiscais passem 

a conter, dentre outros elementos necessários e essências, a indicação nominal do 

tomador do serviço e do número do contrato. 

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando a documentação apresentada pela Entidade e a analise realizada pela 

equipe de auditoria, conclui-se:  

Quanto a prestação de garantia, observou-se o cumprimento das cláusulas contratuais 

nos dois contratos.  

Com relação a utilização da Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação 
(CV) prevista no Edital CC nº 2/2018 e seus anexos, os depósitos estão sendo 
efetuados, porém, a abertura das contas foi solicitada após o início de execução dos 
contratos. No contrato nº 44/2019, a abertura foi solicitada em novembro/2019 e o 
primeiro pagamento tinha sido realizado em agosto/2019. Neste caso, foi pago ao 
fornecedor o valor já com o destaque/retenções legais, mas o depósito na CV foi 
realizado posteriormente. Foi aberta mais de uma conta para o Contrato nº 44/2019, 
denotando deficiência no controle.  

Verificou-se ainda, a realização de depósitos a menor no montante aproximado de R$ 
397.941,25 em virtude de erros nos cálculos. Uma vez que os contratos são de 
natureza continuada, e que todos os postos de trabalho não estão ocupados, este 
apontamento da CGU permitirá a Universidade a realização de ajustes nos pagamentos 
futuros e a garantia do provisionamento devido na CV. 
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Foi cientificado ainda, erro no percentual dos custos indiretos e lucro constantes da 
planilha de “Incidência para Reembolso de Deslocamento” do contrato nº 44/2019, 
uma vez que o percentual contratado foi de 0,08% e o que estava sendo faturado com 
o percentual foi de 0,50%. 

No caso dos procedimentos formais para as atividades de gestão e fiscalização do 
contrato, não foi apresentado plano de fiscalização ou estabelecido como se dará o 
acompanhamento dos serviços contratados que são executados em locais distantes da 
sede da contratante. Identificou-se que é preciso solicitar a designação formal de 
preposto para o contrato nº 44/2019 e demonstrar que as contratadas instalaram 
escritório no município de Petrolina/PE, conforme previsto no Edital. Outro fato 
apontado, foi a necessidade de verificar se foram efetivamente entregues todos os 
itens de EPI’s e fardamentos e solicitar que conste dos documentos apresentados 
pelos fornecedores o quantitativo de cada item que está sendo entregue.  

Frisa-se ainda, que os fiscais dos contratos não possuem registros de ocorrências, de 
comunicações entre as partes, ou instrumento de controle que permita avaliar a 
execução dos contratos e cumprimento das metas estabelecidas nos projetos. 

Quanto a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, não foi 
apresentado o endereço dos locais de trabalho dos terceirizados dos contratos nº 43 e 
nº 44/2019. A Entidade não apresentou a comprovação do registros nas CTPS dos 
terceirizados vinculados ao Contrato nº 43/2019.  

Por outro lado, foi disponibilizado comprovante da realização dos exames médicos 
admissionais dos empregados da contratada vinculados ao contrato. E na amostra 
analisada, observou-se que as contratadas estão entregando os documentos que 
comprovam a regularidade fiscal. 

Cabe registrar, que não consta o nome da Univasf como tomador dos serviços na GFIP 
do Contrato nº 43/2019. A inclusão do nome da Universidade, facilita o controle e 
acompanhamento dos recolhimentos efetuados. 

Numa amostra analisada, foi constatado que nos processos de pagamentos são 
anexadas cópias de contracheques e também recibos de depósitos bancários nas 
contas dos empregados. 

Quanto a utilização do sistema informatizado para controlar a jornada diária dos 
funcionários, os controles de frequência constantes dos processos de pagamentos são 
manuais, logo, o sistema não foi disponibilizado. 

Com relação ao recebimento definitivo e pagamentos, nos processos de pagamentos 
dos dois contratos não constam relatórios dos fiscais. No caso do contrato nº 43/2019 
os documentos foram atestados e recebidos pelo gestor do contrato. Já no caso do 
contrato nº 44/2019, identificou-se que algumas notas foram atestadas pelo fiscal, e 
sem atuação do gestor e sem apresentação de relatório, e em outros casos o 
recebimento foi realizado pelo gestor sem atuação do fiscal. Identificou-se que a 
Universidade está efetuando as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura 
de serviços das contratadas. 
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

Por meio do Ofício nº 87/2020 – GR, de 16 de abril de 2020, o Reitor Pró-Tempore da 
Univasf encaminhou a resposta da SECAD (Ofício nº 331/2020-SECAD) aos itens a 
seguir, editada nos nomes citadas para preservar a identidade das pessoas: 

 

Achado nº 2 

Manifestação da unidade examinada 

“Não é possível solicitar a instituição financeira a abertura das contas sem que os 
contratos tenham numeração, uma vez que a conta depósito garantia é vinculada à um 
contrato. Assim no momento em que houve a assinatura dos referidos, possibilitou-se 
a formalização de abertura.  

Houve sim demora na abertura das contas, justificadas em razão de o ano passado 
termos vivido momento atípico representado pelo arrocho nas contas públicas, 
promovido pelo governo Federal. Isso obrigou à ajustes nos contratos da UNIVASF o 
que fez com que a equipe priorizasse os procedimentos de suspensão e supressão 
contratual em detrimento dos demais para adequação à nova realidade orçamentária.  

Para se ter uma ideia, foram formalizados 15 procedimentos de suspensão e supressão 
dos contratos, que exigiu da UNIVASF esforço hercúleo junto as contratadas para 
evitar a malquista descontinuidade contratual.  

Infelizmente com o exíguo quadro de servidores na SECAD, tivemos de escolher aquilo 
que reputávamos de maior relevância para a UNIVASF.  

Dito isto, informamos que os procedimentos de abertura de conta depósito garantia 
levam de 15 dias a um mês, vez que também dependemos de atos da empresa 
contratada para que a conta tenha aptidão para os depósitos. 

No tocante ao atraso nos depósitos, alertamos mais uma vez que ano passado o 
governo restringiu inadvertidamente acesso da IFES ao financeiro, isso ocasionou 
atrasos nos depósitos da conta garantia, em especial àquela atinente ao contrato nº 
44/2019, cuja numeração da conta ainda não existia em razão de ainda não ter sido 
efetuado o primeiro depósito para o contrato. Dessa forma o que existia até então era 
o acúmulo de valores provisionados, mas ainda não depositados. A partir do momento 
em que a UNIVASF passou a dispor do financeiro, efetuou 10(dez) depósitos (Fato 
gerador da numeração da conta), assim o sistema do Banco do Brasil entendeu pela 
abertura de 10 contas, visto que vários “primeiros depósitos” foram efetuados no 
mesmo dia.  

Entretanto, isso já foi identificado (antes mesmo da auditoria em tela) e serão os 
valores retidos em conta depósito garantia do contrato nº 44/2019 liberados a partir 
da concretização das hipóteses previstas na IN 05/2017. Elegemos apenas um das 
contas para o recebimento dos depósitos futuros e a medida que os valores de cada 
conta vá se esgotando, estas irão sendo encerradas até restar apenas a eleita.” 
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Análise da equipe de auditoria 

A Univasf informa que só é possível realizar a solicitação de abertura da conta após a 
saber o número do contrato. Considerando que os mesmos foram firmados em abril 
de 2019, a Entidade poderia quando da celebração já encaminhar a solicitação ao 
banco, evitando assim a intempestividade e possíveis prejuízos para Universidade. 

Quanto a inexistência do financeiro para realização dos depósitos, os gestores não 
anexaram aos processos de pagamentos, nem apresentaram a equipe de auditoria, 
comprovação de inexistência de crédito disponível para realização dos depósitos 
quando da realização dos pagamentos aos fornecedores. 

 

Achado nº 3 

Manifestação da unidade examinada 

“Cabe à API responder parágrafos 1 ao 7º 

No que se refere aos atestes pelo professor (...), vez que o mesmo é Gestor da 
Contratação, houve equívoco provocado pela repetição de atos referente as notas dos 
diversos contratos do Projeto de Integração do São Francisco. 

O Professor (...) sempre era indicado como fiscal administrativo dos contratos do PISF. 
Estes contratos por sua vez eram acompanhados pela Secretária de Administração – 
SECAD. Assim, em razão de o professor corriqueiramente atestar as notas, tal ato 
acabou internalizando na secretaria que não percebeu a mudança quanto aos 
contratos nº 43 e 44 de 2019, uma vez que a gestão já havia passado ao referido. 

Tal mudança, portanto, impede que o gestor contratual ateste as notas em razão da 
segregação das funções contratuais. Ficando ao encargo da fiscalização. 

Assim, verificado o equívoco, os servidores da Secretaria ficarão atentos para que as 
notas dos referidos contratos sejam atestadas pelos fiscais e não pelo Gestor.” 

Análise da equipe de auditoria 

Quanto ao ateste das notas pelo gestor dos contratos e falta de acompanhamento dos 
fiscais, em sua manifestação, a Secad reconhece a impropriedade alegando que o 
gestor em contratos anteriores era o fiscal, todavia não justificou o motivo pelo qual 
não realizou a conferência da memória de cálculo dos valores a serem depositados na 
CV. 

 

Achado nº 5 

Manifestação da unidade examinada 

“Informamos que a designação de gestor substituto via portaria será efetuada. No 
tocante a designação de fiscal setorial para os postos prestados em Brasília, ficamos 
aguardando a indicação pelo demandante.  

Quanto aos atrasos nas nomeações por meio de portaria, ressalto mais uma vez que o 
ano passado foi atípico. Canalizou energias da Secretaria de Administração e de 
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diversos setores administrativos para procedimentos de supressões e suspensões 
contratuais. Por tal razão, tivemos de selecionar dentre as prioridades institucionais 
àquelas mais urgentes de modo a enquadrar o orçamento a nova realidade imposta 
pelo governo, gerando o menor impacto possível na execução dos contratos 
administrativos.  

De toda sorte, as portarias mesmo com certos atrasos, convalidaram atos até então 
praticados pelos fiscais. Não obstante, o setor ficará atento para o cumprimento dos 
prazos normativos.” 

Análise da equipe de auditoria 

A Univasf não informou como será realizada a fiscalização dos contratos quanto as 
atividades realizadas pelos funcionários lotados em Brasília, uma vez que a UJ não tem 
unidade nesta cidade.  

Com relação aos atrasos nas nomeações, a UJ poderia adotar procedimento de 
simultaneamente a celebração dos contratos já designar os fiscais e gestores dos 
mesmos, evitando assim a inconformidade ocorrida. 

 

Achado nº 7 

Manifestação da unidade examinada 

“A Secretaria procederá aos ajustes encaminhando referidos documentos. No entanto, 
informamos que os processos que instruem os contratos 43 e 44 de 2019 estão no 
SIPAC e podem ser consultados a qualquer hora e qualquer lugar com acesso a 
internet. Assim cabe aos fiscais compulsar os autos dos processo e baixarem os 
documentos que eles reputarem importantes para atividade fiscalizatória.” 

Análise da equipe de auditoria 

O gestor da Secad informa que toda documentação encontra-se disponível no Sistema 
Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) e que os servidores 
possuem acesso ao Sistema. Logo, a Univasf, quando do encaminhamento da portaria 
de designação, poderia informar o número do processo e a forma como os fiscais e 
gestores poderiam realizar a consulta e canal de comunicação para possíveis dúvidas.  


