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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? 
 
Auditoria Anual de Contas. 
  
Foram avaliadas as 
informações prestadas pela 
Unidade, bem como atos e 
fatos da gestão, com vistas a 
instruir o processo de 
prestação de contas que 
subsidiará o julgamento pelo 
Tribunal de Contas da União 
(TCU). 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

A Auditoria Anual de Contas (AAC) foi motivada 

por determinação legal, sendo essencial para o 
apoio ao controle externo mencionado no 
inciso IV do art. 74 da Constituição Federal. 
A cada exercício, o Tribunal de Contas da União 
(TCU) define as unidades que terão as contas 
julgadas, bem como seu escopo, estabelecido 
em conjunto com o órgão de controle interno.  
 

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

Na análise da qualidade do gasto com serviços 
terceirizados de limpeza, concluiu-se que 
houve falhas no planejamento da contratação, 
ensejando a realização de processo de 
dispensa emergencial e posterior prestação de 
serviços sem respaldo contratual. Observou-
se, ainda, falhas no acompanhamento e 
fiscalização, e na execução do serviço, gerando 
prejuízo estimado em R$ 793.551,14 no 
período de março a novembro de 2018. Foi 
recomendada a promoção das devidas 
correções nos valores cobrados pela empresa, 
a apuração de responsabilidade pelos atos que 
ensejaram os potenciais prejuízos apontados e 
a elaboração de norma interna para a 
fiscalização de contratos. 

 
Quanto à prevenção ao risco de incêndio das 
instalações da unidade, concluiu-se pela 
insuficiência de controle, tendo em vista que 
92,77% das edificações não possuem Laudo de 
Exigências e Certificado de Aprovação 
emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do 
Rio de Janeiro e que a Unidade não constituiu 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, 
além de ausência de informação sobre a 
elaboração e implementação de planos de 
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emergência contra Incêndio e existência de 
Brigada de Incêndio.  Quanto aos extintores de 
incêndio verificados, encontravam-se com a 
manutenção em ordem. 
 
O exame sobre a gestão dos espaços físicos 
concluiu pela fragilidade de planejamento 
orçamentário-financeiro evidenciada pela 
ausência de recursos suficientes para garantir 
as obrigações contratuais assumidas, 
ocasionando em paralisação de 
empreendimentos em estado inacabado com 
gastos na ordem de 64 milhões de reais e 
prejuízo potencial de aproximadamente 3 
milhões de reais. Além disso, quanto às 
outorgas de espaços físicos a terceiros, a 
Unidade não realizou estudos prévios para 
identificar a demanda da comunidade 
universitária por serviços, procedimento 
licitatório para seleção de novos 
permissionários para os Termos vencidos, nem 
atualização do valor da taxa de outorga frente 
ao valor de mercado e/ou de referência. 
Identificou-se, ainda, diferença nos 
percentuais utilizados para o cálculo dos 
valores de ressarcimento de água e energia 
elétrica para permissões que oferecem 
serviços similares, Termos de Permissão de 
Uso com vigência expirada desde 2014 e 
ausência de designação de fiscal.  
 
Neste contexto, foram recomendadas 
apuração de responsabilidade pela 
contratação de despesas sem adequada 
previsão orçamentária e financeira, que 
resultaram em empreendimentos inacabados 
e paralisados e a elaboração de plano de 
contingência para as obras inacabadas. 
Também se recomendou a realização de 
procedimento licitatório e a 
regularização/cobrança por espaços ocupados 
irregularmente e a designação de fiscais.  

  



 

 

 LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

AAC - Auditoria Anual de Contas 
 
CBMRJ - Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro 
 
CCT – Convenção Coletiva de Trabalho 
 
CGESUP - Coordenação Geral de Auditoria da Área de Educação Superior e 
Profissionalizante 
 
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
 
FAP – Fator Acidentário de Prevenção 
 
FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
 
GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social  
 
HUAP - Hospital Universitário Antonio Pedro 
 
PPP - Plano de Providências Permanente 
 
PROAD – Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal Fluminense 
 
RAT – Risco Ambiental do Trabalho 
 
SAT – Seguro de Acidente do Trabalho 
 
SEGES – Secretaria de Gestão 
 
TCU - Tribunal de Contas da União 
 
TR - Termo de Referência 
 
UFF - Universidade Federal Fluminense 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente relatório apresenta os resultados dos exames da Auditoria Anual de Contas 
(AAC) realizados na Universidade Federal Fluminense (UFF), autarquia federal vinculada 
ao Ministério da Educação, relativos ao exercício de 2018. 
 

A AAC tem por objetivo fomentar a boa governança pública, aumentar a transparência, 
provocar melhorias na prestação de contas dos órgãos e entidades federais, induzir a 
gestão pública para resultados e fornecer opinião sobre as contas a serem julgadas pelo 
TCU. 
 
Conforme previsto na Decisão Normativa - TCU nº 172, de 12.12.2018, o escopo dos 
trabalhos de auditoria foi acordado pela Coordenação Geral de Auditoria da Área de 
Educação Superior e Profissionalizante – CGESUP e o TCU/Secex-Educação tendo sido 
definido à avaliação dos seguintes assuntos que serão abordados a partir das respectivas 
questões de auditoria: 
1) Conformidade das peças que compõe sua Prestação de Contas. 

- Considerando a natureza jurídica e o negócio da unidade prestadora de contas 
(UPC), as peças: I - Rol de responsáveis, II - Relatório de gestão, e III - Relatórios e 
pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar sobre as 
contas ou sobre a gestão dos responsáveis pela unidade prestadora de contas 
estão em conformidade com as normas e orientações? 

 
2) Atendimento às determinações/recomendações do TCU à UFF, nos casos de 
determinação de acompanhamento pela CGU. 

- Caso existam determinações/recomendações do TCU à UFF, que contenham 
determinação específica à CGU para acompanhamento, as mesmas foram 
atendidas? 

 
3) Atendimento das recomendações emitidas pela CGU à UFF. 

- A Unidade tomou providências no tocante ao atendimento às recomendações 
emitidas pela CGU? 

 
4) Qualidade do gasto com serviços terceirizados de limpeza, cujo resultado encontra-
se no Relatório de Auditoria n.° 201802081, anexado a esse relatório. 

- O planejamento da contratação dos serviços terceirizados de limpeza observou 
os requisitos para garantia da melhor contratação? 
- Os processos de pagamento relativos às contratações dos serviços de limpeza 
estão adequadamente formalizados? 
- Os contratos de serviços terceirizados de limpeza são acompanhados e 
fiscalizados adequadamente? 
- O contrato de serviço de limpeza mostra-se vantajoso para a Administração?  

 
Além do escopo acordado com o TCU, foram incorporados dois outros trabalhos. O 
primeiro se refere ao resultado de levantamento realizado pela Auditoria Interna da UFF 



 

 

a pedido deste órgão de controle sobre a prevenção ao risco de incêndio das instalações 
da unidade para o qual foram formuladas as seguintes questões de auditoria: 

- A Instituição possui Laudo de Exigências e Certificado de Aprovação emitidos pelo 
Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua 
responsabilidade?  
- A Instituição elaborou Planos de emergência contra Incêndio e esses foram 
devidamente implementados? 
- A Instituição mantém seus equipamentos contra incêndio em boa ordem? 
- A Instituição constituiu CIPA e Brigada de Incêndio? 

 
O segundo se refere a avaliação da utilização dos espaços físicos da universidade, cujo 
resultado encontra-se disponível no Relatório de Auditoria n.° 201702637, anexado a 
esse Relatório. Foram formuladas as seguintes questões de auditoria: 

- As decisões de investimento e locação de imóveis pela Universidade para 
atividades acadêmicas e de seu suporte são razoáveis e precedidas de estudos de 
demanda voltados à eficiência alocativa? 
- Em que medida o processo de escolha dos outorgados é feito de maneira a não 
beneficiar determinado particular e com prevalência do interesse público? 
- Em que medida os contratos de outorga de espaços físicos são formalizados de 
acordo com os ditames legais e possuem adequado controle quanto ao seu 
acompanhamento da execução? 
- A universidade está tomando as devidas providências com relação às ocupações 
irregulares de espaços físicos dos seus campi? 

 

Os trabalhos de auditoria foram realizados no período de 01.04.2019 até 07.05.2019, 
por meio de testes, entrevistas, análises e consolidação de informações coletadas ao 
longo do exercício de 2018. As atividades foram executadas em estrita observância às 
normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 
Anual de Conta  



 

 

RESULTADOS DOS EXAMES  
 

1. Conformidade das peças que compõe a Prestação de Contas 
da unidade. 

Em virtude de inconsistências identificadas em peças da prestação de contas registradas 
no e-Contas, ocorreu sua restituição à Unidade, a fim de proceder às correções 
necessárias no Relatório de Gestão, no Parecer da Auditoria Interna e nas informações 
sobre projetos desenvolvidos pelas Fundações de Apoio. Após as alterações realizadas 
pela Unidade, verificou-se a conformidade das peças. 
 
Em que pese a correção das informações, as falhas identificadas, principalmente as 
relativas a elaboração do Rol de Responsáveis, demonstram que, apesar  da publicação 
da IS PROPLAN n.º 001, de 28.08.2018, que estabeleceu procedimentos e rotinas para a 
prestação de contas da UFF, permanece a deficiência na coordenação da elaboração das 
peças e na validação das informações, já apontadas nas Auditorias de Contas dos 
exercícios de 2011, 2012, 2014 e 2017. 
 

 
2. Ausência de determinações/recomendações do TCU à UFF nos 
exercícios de 2017 e 2018 que contenham determinação 
específica à CGU para acompanhamento. 
 

Não foram identificadas no sítio do TCU determinações/recomendações à UFF em 2017 
e 2018 que contenham determinação específica à CGU para acompanhamento. 
 
 

3. Necessidade de aperfeiçoamento da rotina para 
acompanhamento do atendimento das recomendações emitidas 
pela CGU, considerando a permanência de 37,5% de 
recomendações com prazo vencido e 15,9% sem apresentação 
de manifestação, apesar da redução de 26,61% no quantitativo 
de recomendações em monitoramento. 
 
O acompanhamento da implementação das recomendações da CGU, é feito pela 
Comissão Técnica criada em 2015; pela Auditoria Interna; e pelos gestores das áreas 
para as quais as recomendações foram direcionadas, que são os responsáveis pelo 
tratamento e atendimento das recomendações.   
 
Em 2018 a unidade apresentou manifestação para 58,87% das recomendações em 
monitoramento, com um percentual de efetividade de atendimento correspondendo a 



 

 

45,21%, ocasionando a redução de 26,61% no quantitativo de recomendações 
pendentes de atendimento. Apesar do avanço, em 01.04.2019 ainda constavam no 
Sistema Monitor 88 recomendações em monitoramento. Destas, 33 encontravam-se 
com prazo vencido, sendo que para 14 nunca foram apresentadas manifestações da 
unidade. 
 
Em função da mudança de gestão na Universidade, alguns membros da Comissão 
Técnica pediram para ser substituídos, o que atrasou o atendimento a várias 
recomendações. Por meio da Portaria nº 63.518/19 de 10.04.2019, houve a atualização 
da composição da Comissão Técnica (composta de dezoito membros representando 
doze áreas diferentes) e, em 11.04.2019, foi realizada a primeira reunião, quando foi 
apresentado pela presidente da Comissão um levantamento das demandas pendentes 
e requerida a inclusão das respostas no Sistema Monitor com brevidade, sendo que a 
inclusão no Sistema Monitor das respostas às recomendações vencidas deveria ocorrer 
até o dia 30.04.2019.  
 
Apesar disso, em 02.05.2019, 42,53% das recomendações em monitoramento 
encontravam-se vencidas.  
 
Dentre as recomendações pendentes de atendimento que impactam a gestão da 
Unidade, destacam-se:  

- Adotar as providências cabíveis para elaboração do regimento interno da Pró-Reitoria 
de Graduação (Progad) e para agilizar a homologação dos regimentos internos da Pró-
Reitoria de Planejamento (Proplan) e da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFF 
(Proaes).  

- Exercer centralizadamente, por meio da Pró-Reitoria de Administração - PROAD, a 
coordenação das licitações e contratos de todas as unidades gestoras da UFF, bem como 
o planejamento, orientação, supervisão, coordenação, administração das referidas 
atividades, conforme Portaria da Reitoria nº 45.239, de 21/07/2011, avaliando e 
fundamentando os casos específicos. 

- O Conselho de Ensino e Pesquisa da UFF deverá disciplinar a fixação da carga didática 
semanal média por docente e o acompanhamento e avaliação das atividades docentes, 
conforme determina o Regimento Geral da UFF.  

 

4. Falhas no planejamento e na fiscalização do serviço de 
limpeza, com prejuízo estimado de R$ 793.551,14, no período de 
março a novembro de 2018, relativos à vale transporte, 
uniformes e horas extras. 

O trabalho, realizado por meio da Ordem de Serviço 201802081, apresentou os 
resultados a seguir referentes à análise do processo n.º 23069.002152/2018-41 que 
trata da contratação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, 
incluindo desinsetização, desratização e lavagem de caixas de água potável, em imóveis 
e dependências da Universidade, por meio da dispensa de licitação emergencial nº 



 

 

55/2018 que resultou na contratação da empresa Conservadora Luso Brasileira S/A 
Comércio e Construções por R$ 6.557.734,52 por três meses (Contrato nº 02/2018). A 
realização do serviço permaneceu ocorrendo até maio de 2019 sem respaldo contratual. 
Houve atualização do achado n.° 2 do Relatório de Auditoria n.° 201802081, em anexo,  
em função de novas manifestações encaminhadas após o encerramento do trabalho. 

Sobre o planejamento, observou-se a ausência de documentos que comprovem a 
quantidade de metros quadrados a ser limpa, tais como plantas ou laudos de engenharia 
e definição de produtividade de 500m2, diferente dos Cadernos Técnicos 2018, de 800 
a 1.200m2, com a justificativa de que “em face das características dos imóveis 
administrativos (ambientes com muitas divisões e com salas de pequenas dimensões, 
que requerem quantidade maior de mão de obra)” e 300m2 para laboratórios.  

Ainda que a unidade tenha informado a produtividade adotada, foi estabelecida a 
quantidade de 528 postos de trabalho, sem indicação de quantos empregados haverá 
em cada campus ou local de prestação de serviço.  

Sobre os tipos de posto de trabalho, cita-se o “auxiliar de serviços gerais” que não consta 
nos Cadernos Técnicos da SEGES e cuja função é movimentação de mobiliário, caixas e 
afins conforme constatado em visita à unidade.  

Quanto à materiais e equipamentos, não consta no processo da contratação 
emergencial a definição de quais seriam necessários para a regular execução do serviço, 
assim como não consta a base de cálculo de suas quantidades e estimativas de preços.  

Na análise das notas fiscais de março a maio de 2018, consta a cobrança por horas extras 
no montante de R$91.587,14, entretanto, não há comprovação da realização dessas 
horas extras, como também não foi comprovada a autorização da Administração para 
sua realização. Nota-se que o contrato não traz previsão de cobrança por horas extras, 
assim como não determina sua possível fórmula de cálculo.  

Quanto à análise da planilha de custos apresentada pela empresa, identificou-se: 

1) Vale transporte: a planilha indica a utilização, como parâmetro, do Decreto nº 
45.888/2017, que estabelece o valor do Bilhete Único Intermunicipal. Esse 
decreto estipula o valor de R$ 8,55 por dia (8,55*22 = 188,21), no entanto, a é 
cobrado o valor de R$ 283,00 para o custo com transporte. Considerando um 
total de 528 funcionários e uma diferença de R$94,90 por mês, obtém-se uma 
diferença a maior de R$ 50.107,20 por mês e R$450.964,80 no período de março 
a novembro de 2018. Observa-se que na visita realizada à unidade nos dias 12 e 
13 de março de 2019, nenhum funcionário informou trabalhar aos sábados. 
 

2) Uniformes: o Caderno Técnico de 2018 da SEGES apresenta o valor de R$40,74 
para servente e R$48,27 para encarregado, no cenário máximo. Na planilha 
apresentada pela empresa o valor de uniformes para “auxiliar de serviços gerais” 
é R$ 52,85 e de R$ 51,85 para encarregado. Além do valor estar acima do 
estimado nos Cadernos Técnicos, não constam no processo comprovantes de 
entrega do uniforme aos funcionários como também não foram apresentados os 
cálculos utilizados para definição desse valor. Nas entrevistas realizadas com os 
funcionários na visita dos dias 12 e 13 de março de 2019, dos 31 entrevistados, 
apenas 16% informou ter recebido alguma peça do uniforme recentemente, sem 



 

 

precisar a data, e mesmo esses disseram não ter recebido meias, parte 
integrante do uniforme conforme o TR. A diferença corresponde a R$250.999,20 
no período de março/2018 a novembro/2018. 
 

Sobre a fiscalização contratual, não consta no processo de dispensa de licitação nº 
23069.002151/2018-41, a designação formal de fiscal de contrato e documentação que 
comprove a efetiva fiscalização do contrato pela UFF, incluindo documentos que 
comprovem o cumprimento das obrigações assumidas pela empresa junto aos 
empregados, tais como pagamento de salários, assistência social familiar sindical e vale 
transporte, entre outros. Entretanto, observou-se que das nove notas fiscais 
apresentadas, oito possuem atesto dado pelo servidor matrícula SIAPE nº 163***, como 
fiscal do contrato, e uma pelo servidor matrícula SIAPE nº 307***. A unidade informou 
que o servidor matrícula SIAPE nº 163*** é o fiscal substituto do contrato nº 05/2012 e 
que o servidor matrícula SIAPE nº 307*** é o fiscal titular desse contrato.    

Juntamente com cada nota fiscal apresentada, encontra-se no processo uma folha 
analítica, com informações sobre os contracheques dos funcionários, guia de 
recolhimento do FGTS e guia GPS, embora não tenha sido localizada a guia FGTS de 
05/2018 e a guia GPS a partir do mês 08/2018. De qualquer forma, a apresentação da 
folha analítica não garante o pagamento aos funcionários, sendo necessários 
procedimentos adicionais do fiscal, que não foram comprovados.   

Quanto à comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, observa-se 
que não constam do processo as relativas certidões. Segundo servidora da Pró-Reitoria 
de Administração, em reunião com o fiscal do contrato em 12 de março de 2018, as 
certidões somente são avaliadas no momento do pagamento efetivo do contrato e, 
atualmente, não está sendo realizado pagamento à empresa. A única nota fiscal paga 
até o final dos trabalhos de campo é a de número 10945, para cujo pagamento se 
encontra no processo a extração do SICAF com a regularidade das certidões. A 
justificativa para o não pagamento das demais notas fiscais é a restrição financeira 
sofrida pela UFF. 

Diante do exposto, conclui-se que as falhas observadas quanto ao planejamento, 
especialmente a ausência de demonstração da quantidade de serviços necessária, da 
produtividade adotada, dos materiais empregados e a ausência de atuação efetiva da 
fiscalização, apesar dos atestos nas notas fiscais, contribuíram para as falhas observadas 
na execução do contrato, com potencial prejuízo de R$ 793.551,14, no período de março 
a novembro de 2018, e que não foram adequadamente detectadas durante a 
fiscalização.   

 

5. Insuficiência de controles sobre a prevenção ao risco de 
incêndio das instalações da unidade. 

Considerando o resultado do levantamento realizado pela Auditoria Interna da UFF, a 
pedido da CGU-Regional/RJ, verifica-se que 92,77% das edificações sob a 
responsabilidade da UFF não possuem Laudo de Exigências e Certificado de Aprovação 
emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMRJ) e que a Unidade 
não constituiu Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 
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Quanto aos extintores de incêndio verificados, encontravam-se com a manutenção em 
ordem. 
 
Registre-se que a Unidade não apresentou resposta sobre a elaboração e 
implementação de planos de emergência contra Incêndio, nem sobre a existência de 
Brigada de Incêndio.  
 
A despeito das irregularidades identificadas não foi elaborada recomendação no 
presente relatório, tendo em vista que o objetivo do levantamento é subsidiar a 
elaboração de documento, apresentando a consolidação quanto a suficiência dos 
controles sobre a prevenção ao risco de incêndio das instalações das Universidades e 
Institutos do Estado do Rio de Janeiro. 
 

Acrescente-se, entretanto, que as informações resultantes desse levantamento 
constarão em relatório específico a ser elaborado pela Auditoria Interna da UFF que 
acompanhará as medidas para regularização das inconsistências identificadas. 

 

6. Fragilidade no planejamento orçamentário-financeiro 
referente a obras e na gestão das outorgas de espaços físicos a 
terceiros.  

O trabalho, realizado por meio da Ordem de Serviço 201702637, apresentou os 
resultados referentes a gestão dos espaços físicos sob os aspectos da sua utilização para 
as atividades típicas universitárias e de sua outorga de uso para atendimento de 
demandas de serviços de natureza privada, como restaurantes, lanchonetes, 
copiadoras, etc. 
 
Quanto à utilização dos espaços físicos para as atividades típicas universitárias, 
observou-se que, dos oito investimentos analisados, três não estavam concluídos, quais 
sejam, implantação do Espaço Cultural Multiuso e construção dos novos prédios para o 
Instituto Química e para a Faculdade de Farmácia.  Nos três casos, não havia previsão 
de recursos suficientes para garantir as obrigações contratuais assumidas pela 
Universidade e, no caso da construção dos dois prédios, o objeto contratado foi 
significativamente maior e mais oneroso que o estabelecido no Acordo de Metas n°. 44, 
firmado entre a UFF e o MEC em 11 de março de 2008 para o Plano de Reestruturação 
e Expansão da Universidade Federal Fluminense no período de 2007 a 2012. Concluiu-
se que a fragilidade do planejamento orçamentário-financeiro provocou a paralisação 
de suas ações. Cabe registrar que, após a atuação da CGU, passados sete anos da 
aquisição antigo Cinema Icaraí para a implantação do Espaço Cultural Multiuso, ocorreu 
a Cessão de Uso do Cinema Icaraí para Prefeitura Municipal de Niterói, por um período 
de quarenta anos, em junho de 2019. 
 
Sobre as outorgas de uso de espaço físico, observou-se que as concessões não são 
precedidas de estudos sobre a demanda dos serviços a serem disponibilizados para a 
comunidade universitária; somente foi realizado procedimento licitatório em dois dos 



 

 

oito processos analisados, os valores das outorgas utilizam como parâmetro Laudos de 
Avaliação Técnica emitidos em 2008, sendo tais valores atualizados pelo IGP-M, 
havendo a necessidade de atualização dos laudos, foi estipulada contrapartida onerosa 
no percentual de 40% do valor da outorga nos termos de permissão firmados a partir de 
2013 e de 30% nos anteriores, sem indicação da metodologia utilizada definição desses 
percentuais, não há definição do prazo máximo da outorga acarretando na existência de 
concessões com mais de 30 anos. 
 
Nas visitas realizadas in loco, foram identificadas ocupações de dois espaços por 
terceiros, para prestação de serviço de reprografia, que não constam da relação inicial 
disponibilizada pela Unidade, já tendo a Unidade adotado providências no sentido de 
interromper a ocupação de uma delas e cobrar o período de uso; e para a outra, notificou 
o Diretor do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP). Também se identificou 
descumprimento de regras dos termos, tais como, de proibição de fritura, de venda de 
cigarro, de instalação de botijão de gás no interior do espaço, da disponibilização de 
extintores de incêndio e contratação de seguro.  
 
Ademais, verificou-se a existência de dois imóveis da Universidade ocupados 
irregularmente: um em Angra dos Reis/RJ e outro em Cachoeira de Macacu/RJ. 
 

 
RECOMENDAÇÕES 
 

1 - Apurar a responsabilidade pela manutenção de prestação de serviços de limpeza sem 

respaldo contratual com a empresa Luso Brasileira S/A Comércio e Construções, pelas 

falhas na fiscalização de sua execução, e aceitação de índices e valores nas planilhas de 

custo da empresa em desacordo com as normas, que levaram a um prejuízo estimado 

para o período de março a novembro de 2018 em R$793.551,14.  

Achado n° 4 

 

2 – Adotar as medidas necessárias no sentido de glosar o prejuízo apurado de R$ 

91.587,14, de março a novembro de 2018 referente aos valores erroneamente cobrados 

em nota fiscal da empresa Luso Brasileira S/A Comércio e Construções, a título de horas 

extras sem previsão contratual, devendo ainda ser efetuado o levantamento para o 

período integral da prestação de serviço de limpeza. 

Achado n° 4 

 

3 – Adotar as medidas necessárias no sentido de glosar o prejuízo estimado de R$ 

450.964,80, de março a novembro de 2018, referente a valores erroneamente cobrados 

em nota fiscal da empresa Luso Brasileira S/A Comércio e Construções relativos a vale 

transporte com valor superior ao determinado na norma utilizada como base de cálculo 



 

 

na planilha de custos da empresa, devendo ainda ser efetuado o levantamento para o 

período integral da prestação de serviço de limpeza.  

Achado n° 4 

 

4 – Adotar medidas necessárias no sentido de glosar o prejuízo estimado de R$ 

250.999,20, de março a novembro de 2018, referente a valores erroneamente cobrados 

em nota fiscal da empresa Luso Brasileira S/A Comércio e Construções relativos a 

uniformes sem comprovação de efetiva entrega e reposição periódica aos funcionários, 

devendo ainda ser efetuado o levantamento para o período integral da prestação de 

serviço de limpeza. 

Achado n° 4 

 

5 – Elaborar rotina interna que contemple a atividade de fiscalização de contratos, bem 

como de supervisão de suas atividades, incluindo: premissas para escolha dos fiscais 

designados; verificação do pagamento, pela empresa, da remuneração dos funcionários, 

de acordo com a CCT vigente e demais direitos trabalhistas; e documentação das 

atividades de fiscalização realizadas.  

Achado n° 4 

 

6 - Estabelecer, no edital de licitação de serviço de limpeza, que as empresas sujeitas ao 

regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e Cofins apresentem a média 

das alíquotas efetivamente recolhidas nos 12 meses anteriores à apresentação da 

proposta, apurada com base nos dados da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição 

para o PIS/PASEP e para a Cofins (EFD-Contribuições), cujos respectivos registros 

deverão ser remetidos juntamente com a proposta e as planilhas em virtude do direito 

de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 

10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública 

reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

Achado n° 4 

 

CONCLUSÃO 
Com base nas análises realizadas, observa-se que algumas situações merecem uma 
especial atenção do gestor com o objetivo de que se implementem melhorias com base 
nas recomendações e apontamentos formulados no presente relatório e anexo. 
 
Sobre as peças que compõem o processo de contas, conclui-se pela necessidade de 
aperfeiçoar a rotina já estabelecida pela Unidade, pois as peças permanecem sendo 
disponibilizadas com informações em desacordo com as orientações do Tribunal de 



 

 

Contas da União. Somente após as alterações realizadas pela unidade, em decorrência 
da devolução da prestação de contas, verificou-se a conformidade das peças. 
 
Sobre o acompanhamento das recomendações emitidas pela CGU, considerando a 
permanência de 37,5% de recomendações com prazo vencido e 15,9% sem 
apresentação de manifestação, apesar da redução de 26,61% no quantitativo de 
recomendações em monitoramento, também se conclui pela necessidade de 
aperfeiçoamento de sua rotina. 
 
Na análise da qualidade do gasto com serviços terceirizados de limpeza, conclui-se que 
falhas no planejamento da contratação ensejaram a realização de processo de dispensa 
emergencial e posterior prestação de serviços sem respaldo contratual durante 12 
meses. Além disso, a quantidade de serviço contratada não está efetivamente 
comprovada, uma vez que não existem documentos que comprovem a área total da 
unidade, tais como plantas ou laudos de engenharia.  
 
Observou-se, ainda, falhas no acompanhamento e fiscalização, e na execução do 
serviço, tais como, ausência de comprovação de entrega dos uniformes.  
 
Quanto à prevenção ao risco de incêndio das instalações da unidade, concluiu-se pela 
insuficiência de controle, tendo em vista que 92,77% das edificações não possuem 
Laudo de Exigências e Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros 
Militar do Rio de Janeiro, que a Unidade não constituiu Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes e o fato de a unidade não ter disponibilizado informações sobre a 
elaboração e implementação de planos de emergência contra Incêndio e a existência de 
Brigada de Incêndio.  
 
O exame sobre a avaliação da utilização de espaços físicos concluiu pela fragilidade do 
planejamento orçamentário-financeiro para os investimentos de implantação do Espaço 
Cultural Multiuso e construção de novos prédios para o Instituto Química e para a 
Faculdade de Farmácia, que ocasionou a paralisação dos empreendimentos em estado 
inacabado com gastos na ordem de R$64 milhões. Nos três casos, não havia previsão de 
recursos suficientes para garantir as obrigações contratuais assumidas pela 
Universidade e nem registro da inclusão dos empreendimentos no Plano Plurianual, o 
que contraria o disposto na Constituição Federal, art. 167, § 1° e na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000), art. 5º, 
§ 5º.  
 
Quanto às outorgas de espaços físicos a terceiros, foi constatado que a Unidade não 
realiza estudos prévios para identificar a demanda da comunidade universitária por 
serviços. Além disso, não é realizado procedimento licitatório para seleção de novos 
permissionários para os Termos vencidos, nem atualização do valor da taxa de outorga 
frente ao valor de mercado e/ou de referência. Há diferença nos percentuais utilizados 
para o cálculo dos valores de ressarcimento de água e energia elétrica para permissões 
que oferecem serviços similares. Verificou-se, também, que 50% dos espaços físicos 
analisados encontram-se com Termo de Permissão de Uso com vigência expirada desde 
2014, apesar de suas taxas continuarem a ser corrigidas anualmente pelo IGP-M. 

http://www.saudeevida.com.br/cipa/
http://www.saudeevida.com.br/cipa/


 

 

 
No que tange aos controles, não há designação de fiscal para os Termos, resultando em 
ausência de verificação adequada do cumprimento das cláusulas dos TPUs, o que foi 
constatado nas visitas in loco realizadas. 
 
Por conseguinte à realização destes trabalhos, vislumbra-se a economia para o erário de 
R$793.551,14 referente ao contrato de serviço de limpeza, em decorrência de glosa de 
valores erroneamente cobrados em notas fiscais, tais como, horas extras sem previsão 
contratual, vale transporte com valor superior ao previsto em norma e uniformes sem 
comprovação de efetiva entrega. 
  
Também como resultado dos trabalhos percebe-se a necessidade de a unidade 
providenciar os Certificados de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros de suas 
edificações e a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Além de, 
caso não existam, a elaboração e implementação de planos de emergência contra 
Incêndio e a constituição de Brigadas de Incêndio.   
 
Acrescente-se a necessidade de se elaborar um plano de ação para a retomada das obras 
inacabadas no qual deverão constar as decisões da atual gestão quanto a sua 
priorização, estimativa de tempo e de recursos financeiros para a conclusão de cada 
uma delas, além da retomada das atividades da Comissão Técnica criada para o 
acompanhamento das recomendações emitidas pela CGU. 
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ANEXOS 
I – Relatório de Auditoria n.º 201802081. 
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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 de Avaliação dos Resultados da Gestão 
A avaliação dos resultados da gestão pública é competência dada ao 
Sistema de Controle Interno pelo art. 74, inciso II da Constituição Federal.  A 
metodologia denominada "Avaliação dos Resultados da Gestão 
(ARG)” consiste na emissão de opinião sobre a gestão a partir da avaliação 
de um macroprocesso ou mesmo um determinado processo ou contrato.  



 

 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
 

Avaliação da contratação de 
serviços de limpeza pela UFF 
realizada no exercício de 
2018, efetivada por meio da 
dispensa de licitação que  
consta no processo nº 
23069.002151/2018-41. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

Na realização do presente trabalho, foi 
selecionado o macroprocesso relativo à 
contratação de serviços continuados com 
terceirização de mão de obra. A contratação 
de serviços de limpeza e conservação foi 
selecionada considerando-se o critério de 
materialidade. 

  

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

Concluiu-se que houve falhas no planejamento 
da contratação, ensejando a realização de 
processo de dispensa emergencial e posterior 
prestação de serviços sem respaldo contratual. 
Observou-se, ainda, falhas no 
acompanhamento e fiscalização, e na 
execução do serviço, dado que a empresa 
apresentou planilha de custo com índices e 
alíquotas de imposto incompatíveis com a 
legislação sem questionamento pela 
Administração, e ainda disponibilizou 
quantidade inferior de funcionários de limpeza 
do que o contratado, com prejuízo estimado 
em R$ 2.316.067,42 para o período de março 
a novembro de 2018. 

A fim de regularizar a situação encontrada, 
recomenda-se que a unidade promova as 
devidas correções nos valores cobrados pela 
empresa e que apure a responsabilidade pelos 
atos que ensejaram os potenciais prejuízos 
apontados. Além disso recomenda-se que seja 
elaborada norma interna para a fiscalização de 
contratos. 

 

 



 

 

 LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
CBO – Código Brasileiro de Ocupações 

CCT – Convenção Coletiva de Trabalho 
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SAT – Seguro de Acidente do Trabalho 
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UFF – Universidade Federal Fluminense 
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6 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) é uma autarquia federal vinculada ao 
Ministério da Educação que tem por missão promover, de forma integrada, a produção  
e difusão do conhecimento científico, tecnológico, artístico e cultural, e a formação de 
um cidadão imbuído de valores éticos que, com competência técnica, contribua para o 
desenvolvimento econômico-social auto-sustentado do Brasil.  

O presente trabalho apresenta os resultados da análise do processo n.º 
23069.002152/2018-41 que trata da contratação de serviços continuados de limpeza, 
conservação e higienização, incluindo desinsetização, desratização e lavagem de caixas 
de água potável, em imóveis e dependências da Universidade, por meio da dispensa de 
licitação emergencial nº 55/2018 que resultou na contratação da empresa Conservadora 
Luso Brasileira S/A Comércio e Construções por R$ 6.557.734,52 por três meses 
(Contrato nº 02/2018). Esse procedimento licitatório foi selecionado utilizando-se o 
critério de materialidade. 

O objetivo da auditoria foi verificar a legalidade da contratação, assim como sua 
fiscalização pela unidade e a efetiva prestação dos serviços pela empresa. Para essa 
verificação, foram definidas as seguintes questões de auditoria: 

a) O Planejamento da contratação observou os requisitos para garantia da melhor 
contratação? 

b) Os processos de pagamento estão adequadamente formalizados? 
c) Os contratos de serviços terceirizados são acompanhados e fiscalizados 

adequadamente? 
d) O contrato de serviço de apoio mostra-se vantajoso para a Administração? 

Com o intuito de responder às questões de auditoria, analisou-se o procedimento 
licitatório em seus aspectos principais, quais sejam, a justificativa para contratação, a 
planilha de preços apresentada pela empresa, os registros da fiscalização do contrato, 
além de entrevistas e inspeção física de uma amostra dos locais onde o serviço é 
prestado.  

Em análise ao processo, identificou-se falhas no planejamento, nos custos e na 
fiscalização. Além disso, a empresa permanece prestando o serviço sem amparo 
contratual já que a contrato expirou em 02.06.2018. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  
 

1. Contratação de serviços de limpeza por dispensa de licitação 
emergencial sem justificativa adequada e manutenção da 
prestação do serviço sem respaldo contratual, a partir do final da 
vigência do contrato emergencial, maio de 2018. 

Em análise ao processo n.º 23069.002152/2018-41, observou-se que a justificativa 
utilizada para a contratação dos serviços de limpeza por dispensa de licitação por 
emergência se refere ao atraso na tramitação do Pregão devido à complexidade do seu 
Termo de Referência e a dificuldade encontrada para a conclusão do trabalho de 
atualização das áreas construídas internas comuns e de laboratório, do 
dimensionamento das esquadrias, bem como da estimativa de mão de obra necessária 
para a realização dos serviços em questão, além da imprescindibilidade dos serviços.  

Em que pese a imprescindibilidade do serviço, a justificativa não encontra amparo entre 
as hipóteses previstas no inciso IV do artigo 24 da Lei 8.666/1993 pois demonstra falhas 
no planejamento da licitação. 

Além disso, o contrato nº 02/2018, com vigência de três meses a partir da data de sua 
assinatura, 02 de março de 2018, já teve sua vigência expirada a mais de nove meses, 
entretanto, a empresa contratada, continua prestando serviços, atualmente sem 
respaldo contratual. Como determina o Art. 2º da Lei 8.666/93, os serviços quando 
contratados com terceiros são necessariamente precedidos de licitação, ressalvadas as 
hipóteses previstas em Lei. Já o Art. 62, da mesma Lei, determina que o instrumento de 
contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas 
dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas 
duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder 
substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho 
de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

Por meio do Ofício PROAD/UFF nº 03/2019, de 18 de janeiro de 2019, o Pró-Reitor 
Substituto de Administração, informou que:  

A prestação de serviços de limpeza, findo o contrato emergencial nº 02/2018, 
encontra-se sem cobertura contratual. Entretanto para minimizar os 
impactos relevantes diante da provável extinção do serviço, os mesmos 
continuam a ser executados pelo fornecedor Conservadora Luso Brasileira e 
serão pagos através de reconhecimento de dívidas, pelo ordenador de 
despesa. 

Em julho de 2017, foi aberto processo administrativo com o objetivo de licitar, 
por meio de pregão eletrônico, a contratação em questão, ainda tempo hábil. 
Nesse mesmo ano entrou em vigor a Instrução Normativa nº 05/2017 que 
revogou a anterior IN 02/2008, com a obrigatoriedade de aplicação nos 
processos a partir de setembro mantendo a anterior nos processos 
protocolados antes desse prazo. 

Diante disso, o processo seguiu em sua elaboração conforme normativa já 
utilizada e levantamentos referentes ao objeto, como redimensionamento, 
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atualização de novas áreas acrescentadas e reformadas geradas pelas obras 
concluídas. 

No intervalo de tempo da confecção dos documentos que compõem a 
instrução processual e finalização do instrumento convocatório, houve 
conflitos entre as normas aplicáveis ao edital e aos procedimentos da 
fiscalização na futura execução do contrato. 

Portanto, para resolver a questão, optou-se pela utilização da legislação que 
ainda vigorava em época, pois havia também dificuldades dos envolvidos em 
toda formulação do processo em se capacitarem e conhecerem com 
segurança todas as alterações e inovações dessa nova legislação. 

Seguiu-se então à divulgação da primeira data de abertura do certame em 
fevereiro de 2018, mês em que houve a contratação desses serviços por meio 
de emergencial. 

Considerando a complexidade da contratação e instrução do processo, houve 
questionamentos e impugnações ao edital, que levaram à sua reforma e 
posterior reabertura da sessão em abril. 

Dessa abertura, por fim, o pregão foi finalizado e homologado. 

Logo após a homologação, uma das empresas participantes do certame 
impetrou recurso contra a homologação, alegando que o edital encontrava-
se com vícios, pois teria sido formulado por duas normas simultaneamente, a 
saber a IN nº 02/2008 e IN nº 05/2017, o que após análises, foi confirmado o 
fato e anulado. 

Nesse ínterim, com a finalidade não interromper a prestação desses serviços 
na instituição, que acarretaria a paralização de praticamente todas as 
atividades das mesmas, foi prorrogado o emergencial. 

Diante da anulação descrita anteriormente, um novo processo foi aberto e 
refeito baseado na normativa vigente e correlata à contratação. 

Seguiu-se então a confecção de todos os documentos elencados na 
normativa, além dos anexos exigidos no tipo da contratação e o edital foi 
publicado. 

Na abertura posterior da sessão do pregão, foram identificados alguns erros 
materiais que levaram sua revogação e nova publicação por mais duas vezes 
e assim remarcado pela terceira vez. 

Nesse período de tempo, houve também mudança de gestão na Instituição e 
a Administração optou por suspendê-lo a fim de dirimir quaisquer falhas ou 
vícios, o que levou à sua revogação, e abertura de novo processo, a saber o 
terceiro. 

Para este, foi nomeada nova equipe de planejamento, que está atuando de 
forma célere consultando modelos de sucesso de outros órgãos, agentes 
públicos experientes da área e assim tudo está sendo revisado 
criteriosamente desde o dimensionamento da demanda à preenchimento 
dos anexos, para sua conclusão em breve e publicação de novo certame. 

As justificativas elencadas pela unidade em sua resposta não elidem a conclusão de que 
houve falhas no planejamento da contratação e morosidade em sua realização, com 
potencial prejuízo para a Administração, conforme será visto no achado seguinte.  

Segundo o parágrafo único do artigo 75 da Instrução Normativa nº 5, permanecem 
regidos pela IN nº 02/2008 os procedimentos administrativos autuados ou registrados 
até a data de entrada em vigor da nova norma, que ocorreu 120 dias após a sua 
publicação, ocorrida em 25.05.2017. Como se depreende da resposta da unidade, a 
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abertura do processo deu-se em julho de 2017, de forma que a mera alteração 
legislativa não justifica a demora no processo.   

Observa-se que a contratação de serviços de limpeza e conservação é realizada por 
diversos órgãos da Administração, existindo diferentes bases de consulta sobre 
processos similares em várias fontes, tais como os sítios eletrônicos Compras 
Governamentais e do Ministério da Economia, onde podem ser encontrados Cadernos 
Técnicos e normas sobre o assunto. Estão também disponíveis na internet diferentes 
cursos sobre contratações na Administração Pública. 

Tratando de potenciais prejuízos, cita-se, entre outros, a ausência de apresentação de 
garantia pela empresa, considerando que a prestação de serviços não está respaldada 
em contrato, a ausência de documentos sobre o redimensionamento da área e a 
utilização de produtividade de referência inferior à adotada dos Cadernos Técnicos da 
Secretaria de Gestão – SEGES do antigo Ministério do Planejamento.  

Apesar de no Estatuto e no Regimento Interno da UFF não constar as atribuições do Pró-
Reitor de Administração, segundo o endereço na internet 
“http://www.uff.br/?q=grupo/administracao” a responsabilidade pelas compras, 
contratos, licitações, entre outros, é da Pró-Reitoria de Administração (PROAD). Neste 
contexto, a equipe responsável pela licitação a época não adotou providências no 
sentido de elaborar edital adequado da licitação, com respaldo nas normas vigentes e 
em documentos que definissem a demanda do órgão. O pregoeiro não procedeu à 
análise detalhada da proposta apresentada pela empresa a fim de garantir a contratação 
mais vantajosa.  O Pró-Reitor a época não adotou providências suficientes a fim de 
agilizar realização de uma nova licitação, permitindo a execução de serviços sem 
respaldo contratual durante 6 meses. A Pró-Reitora atual permitiu que a execução dos 
serviços continuasse sem o devido respaldo legal durante 7 meses.   

Observa-se que a unidade apresentou o termo de homologação do pregão nº 05/2019 
cujo objeto é a contratação de serviços de limpeza. Embora não tenha sido apresentado 
o contrato, a unidade informou por meio do Ofício PROAD/UFF nº 122/2019, de 
04.04.2019, que esse se encontra assinado e com previsão para o início dos serviços em 
01.06.2019.  

 

2. Falhas no planejamento e na fiscalização do serviço de 
limpeza, com prejuízo estimado de R$ 2.316.067,42, no período 
de março a novembro de 2018, relativos à quantidade de 
funcionários a menor, vale transporte, uniformes, horas extras, 
alíquotas de PIS, COFINS e SAT. 

No processo de dispensa de licitação nº 55/2018, processo nº 23069.002125/2018-41, 
consta Termo de Referência – TR, que conforme informações da Unidade, replicado com 
base na contratação anterior, inclusive utilizando seu demonstrativo de áreas, 
quantitativo de pessoal e utilizando a produtividade estabelecida na IN nº 02/2008, 
revogada à época. 
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Entretanto, observa-se diferenças significativas entre os dois termos, notadamente 
quanto aos tipos de postos e produtividade adotada. Além disso, observou-se a ausência 
de documentos que comprovem a quantidade de metros quadrados a ser limpa, tais 
como plantas ou laudos de engenharia, no processo da dispensa. 

Ainda que a unidade tenha a informado a produtividade adotada, o TR traz a tabela a 
seguir com as quantidades de postos já determinadas. 

Tabela 1 – Quantidade de contratados por tipo de posto 

Item Descriminação do posto Quantidade 

1 Auxiliar de serviços gerais 16 

2 Limpador 474 

3 Encarregado 14 

4 Líder 22 

5 Supervisor 2 

 TOTAL 528 

Fonte: TR da contratação emergencial (Processo 23069.002151/2018-41, folha 133) 

 

Sobre os tipos de posto de trabalho, cita-se o “auxiliar de serviços gerais” que não consta 
no TR da contratação anterior nem nos Cadernos Técnicos da SEGES. Segundo verificado 
em visita à unidade realizada nos dias 12 e 13 de março de 2019, o auxiliar de serviços 
gerais não efetua serviço de limpeza, mas sim de movimentação de mobiliário, caixas e 
afins, atividade estranha ao objeto do contrato.  

Observa-se, ainda, que a proposta da empresa contratada faz diferença entre limpador 
e limpador de laboratório e líder de equipe e líder de equipe de laboratórios, enquanto 
o TR não o faz.  

O custo unitário, expresso nas planilhas da empresa, para aqueles que trabalham em 
laboratório são mais altos, pois contém um adicional de insalubridade, mas não há base 
de cálculo que correlacione a quantidade de postos de cada tipo (comum ou laboratório) 
e a quantidade de área a ser limpa. Dessa forma, os termos da proposta apresentada 
pela empresa contratada estão diferentes do TR do processo.  

Quanto à produtividade, observa-se que para a limpeza da área interna comum foi 
definida uma produtividade de 500m2, diferente dos Cadernos Técnicos 2018, de 800 a 
1.200m2, com a justificativa de que “em face das características dos imóveis 
administrativos (ambientes com muitas divisões e com salas de pequenas dimensões, 
que requerem quantidade maior de mão de obra)” e 300m2 para laboratórios. Também 
foi definido um líder para cada 15 serventes e 1 encarregado para cada Campus. Não há 
no processo indicação de quantos empregados haverá em cada campus ou local de 
prestação de serviço (biblioteca, Reitoria, Bloco E do Campus Gragoatá, etc), portanto, 
a utilização de produtividade inferior aos Cadernos Técnicos foi aplicada à totalidade da 
área a ser limpa, embora nem todos os espaços da Instituição sejam divididos em salas 
de pequenas dimensões, como descrito no TR. 
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Por meio do Ofício PROAD/UFF nº 03/2019, de 18 de janeiro de 2019, o Pró-Reitor 
Substituto de Administração, informou que:  

O Termo de Referência pertinente à contratação emergencial foi replicado 
com base na contratação anterior, inclusive utilizando de seu demonstrativo 
de áreas, quantitativo de pessoal e utilizando a produtividade estabelecida na 
Instrução normativa MPOG 02/2008. 

O cargo de auxiliar de Serviços Gerais, apesar de não constar nos cadernos 

técnicos do MPOG, foi utilizado com base nas atribuições da CBO (Código 

Brasileiro de Ocupações) e na convenção Coletiva de Trabalho do sindicato 

representativo na região. Considerando que o cargo de Servente, também 

estabelecido em CCT representar o mesmo salário e com atribuições 

melhores definidas, serão utilizados nas próximas e eventuais contratações. 

Entende-se s.m.j não ter causado prejuízos ao erário nem a terceiros por essa 

definição questionável. 

 

Quanto à materiais e equipamentos, não consta no processo da contratação 
emergencial a definição de quais seriam necessários para a regular execução do serviço, 
assim como não consta a base de cálculo de suas quantidades e estimativas de preços.  

Foi realizada visita nos dias 12 e 13 de março de 2019, cujo escopo era a entrevista de 
funcionários do contrato de limpeza alocados na Reitoria, durante a qual foram 
entrevistados 65% desses funcionários, sendo que o contato com os demais não foi 
possível por motivos diversos, como férias, licença médica e local de trabalho efetivo 
diverso da Reitoria. 

Diferentes quantidades de funcionários foram observadas ao longo do trabalho, embora 
a área total da Reitoria não tenha sido alterada desde o início da prestação dos serviços, 
conforme organizado na tabela a seguir:   

Tabela 2 – Comparativo entre quantidade de funcionários alocados à Reitoria 
 

Documento Quantidade 

Folha analítica março/2018* 53 

Folha analítica de novembro/2018** 57 

Visita realizada em março/2019 48 

Fonte: * Processo 23069.002151/2018-41, folha analítica de março. 
** Processo 2306.006418.2018-79, volume XI 
 
Nas folhas analíticas apresentadas, observou-se a inclusão de um chefe de unidade, 
cargo que não consta do TR nem no contrato emergencial. Considerando que não há 
previsão contratual, tal cargo não poderia fazer parte do contrato. 
 
É possível, ainda, obter-se outra quantidade de funcionários, inferior à contratada, se 
utilizarmos a área da Reitoria constante do processo da contratação anterior (processo 
nº 23069.002.582/2011-31, página 76) e a produtividade do contrato emergencial, 
conforme a tabela a seguir. 
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Tabela 3 – Metragem total da Reitoria x Produtividade do TR - emergencial 
 

Tipo área Metros quadrados Produtividade por 
metro quadrado 

Qtde servidores 
calculada 

Área interna 8913 500 18 

Área externa 1474 1200 2 

Esquadria 2450 220 12 

Fonte: processo nº 23069.002.582/2011-31, página 76 
 

Ainda sobre a quantidade total de funcionários contratados, em análise das folhas 
analíticas de salários enviadas mensalmente pela empresa, verificou-se que a 
quantidade de pessoas alocadas por mês na limpeza da unidade é inferior à quantidade 
contratada, como demostrado na tabela a seguir. Para o cálculo do valor monetário 
cobrado a maior, utilizou-se o custo correspondente ao limpador, que é o menor valor, 
obtendo-se assim um cálculo conservador, considerando que a diferença pode ter 
ocorrido nos demais tipos de cargo, que tem valor unitário maior.  

Tabela 4 – Relação mensal da diferença entre a quantidade de funcionários 
contratados e a constante na folha analítica da empresa. 

 

Mês 
Quantidade 

no mês 
Quantidade 
contratada 

Diferença 

Valor mensal de 
limpador 
(proposta 

empresa) – R$ 

Total 
diferença – 

R$ 

mar/18 524 528 4 3.757,25 15.029,00 

abr/18 517 528 11 3.757,25 41.329,75 

mai/18 522 528 6 3.757,25 22.543,50 

jun/18 519 528 9 3.757,25 33.815,25 

jul/18 519 528 9 3.757,25 33.815,25 

ago/18 516 528 12 3.757,25 45.087,00 

set/18 514 528 14 3.757,25 52.601,50 

out/18 517 528 11 3.757,25 41.329,75 

nov/18 516 528 12 3.757,25 45.087,00 

 TOTAL 330.638,00 

Fonte: contrato nº 02/2018 e folhas analíticas constantes dos processos 
23069.002151/2018-41 e 23069.006418.2018-79. 

 

Observou-se nas folhas analíticas apresentadas mensalmente a existência de 
profissionais alocados à área “Reserva Cobertura de férias e faltas (local 1.2.312.096 da 
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folha analítica)”, embora o custo para reposição de funcionários já esteja previsto na 
sub módulo 4.5 – Custo de reposição do Profissional Ausente na proposta da empresa. 

 
Tabela 5 - Cálculo do total de funcionários na área “Reserva Cobertura de férias e 

faltas (local 1.2.312.096 da folha analítica)” 
 

Mês 
Quantidade funcionários 

alocados para reserva 
cobertura férias e faltas 

Valor mensal de 
limpador 
(proposta 

empresa) – R$ 

Valor total funcionários 
alocados cobertura 
férias e faltas – R$ 

mar/18 7 3.757,25 26.300,75 

abr/18 9 3.757,25 33.815,25 

mai/18 9 3.757,25 33.815,25 

jun/18 10 3.757,25 37.572,50 

jul/18 11 3.757,25 41.329,75 

ago/18 11 3.757,25 41.329,75 

set/18 10 3.757,25 37.572,50 

out/18 10 3.757,25 37.572,50 

nov/18 8 3.757,25 30.058,00 

  
 

 TOTAL 319.366,25 

Fonte: Folhas analíticas constantes dos processos nº 23069.002125/2018-41 e nº 
23069.006418/2018-79. 
 
Questionada sobre a substituição de profissionais de férias no mês de março de 2019, a 
unidade não apresentou resposta, alegando que a empresa ainda não havia respondido 
seus questionamentos sobre o assunto. Ou seja, a Administração e o fiscal do contrato 
não demonstraram realizar controle sobre a substituição dos profissionais de férias.  

Diante do exposto, considerando a falta de justificativa adequada para utilização de 
produtividade inferior à preconizada nos Cadernos Técnicos da SEGES, conforme 
relatado no achado anterior, o fato da empresa estar disponibilizando número menor 
de funcionários que o contratado, o fato da empresa reservar alguns funcionários 
registrados como cobertura de ausências e a questão de não terem sido detectados 
problemas relevantes relacionadas à execução do serviço de limpeza da unidade no 
momento da visita da equipe de auditoria, conclui-se que a produtividade adotada pela 
unidade para a contratação não está adequada. 

Importante notar que no processo de dispensa de licitação nº 23069.002151/2018-41, 
não consta designação formal de fiscal de contrato e documentação que comprove a 
efetiva fiscalização do contrato pela UFF, em desacordo com a norma vigente. 
Entretanto, observou-se que das nove notas fiscais apresentadas, oito possuem atesto 
dado pelo servidor matrícula SIAPE nº 163***, como fiscal do contrato, e uma pelo 
servidor matrícula SIAPE nº 307***. A unidade informou que o servidor matrícula SIAPE 
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nº 163*** é o fiscal substituto do contrato nº 05/2012 e que o servidor matrícula SIAPE 
nº 307*** é o fiscal titular desse contrato.    

Sobre a efetiva atuação do servidor SIAPE nº 163*** como fiscal do contrato, observa-
se que não foi adotado livro de ocorrências e que, portanto, não estão documentados 
eventuais procedimentos de fiscalização realizados. Nota-se, ainda, que não existe no 
processo uma relação de funcionários da empresa que prestam serviço na UFF. Em 
resposta à solicitação de auditoria, foi encaminhada uma relação de funcionários de 
dezembro de 2018.  Observa-se, também, que não constam no processo documentos 
que comprovem o cumprimento das obrigações assumidas pela empresa junto aos 
empregados, tais como pagamento de salários, assistência social familiar sindical e vale 
transporte, entre outros. Não foi observada ação do fiscal quanto aos casos citados, 
ainda que tenha havido o atesto nas notas fiscais.  

Os pagamentos referentes ao contrato nº 02/2018 dos meses de março e abril estão 
arquivados no próprio processo de dispensa de licitação, nº 23069.002151/2018-41. A 
partir do mês de maio até o mês de novembro, as notas fiscais encontram-se no 
processo nº 23069.006418.2018-79, cujas folhas não estão rubricadas nem numeradas, 
enquanto os volumes foram numerados de forma não sequencial, dificultando sua 
ordenação para análise.  

Juntamente com cada nota fiscal apresentada, encontra-se no processo uma folha 
analítica, com informações sobre os contracheques dos funcionários, guia de 
recolhimento do FGTS e guia GPS, embora não tenha sido localizada a guia FGTS de 
05/2018 e a guia GPS a partir do mês 08/2018. De qualquer forma, a apresentação da 
folha analítica não garante o pagamento aos funcionários, sendo necessários 
procedimentos adicionais do fiscal, que não foram comprovados.   

Nas entrevistas com os funcionários da empresa, alocados na Reitoria, realizada nos dias 
12 e 13 de março de 2019, foi relatado pelos entrevistados alguns atrasos no pagamento 
do salário dentro do próprio mês de competência, mas não foram relatados atrasos 
superiores a um mês, assim como não foram relatados atrasos ou não pagamento de 
vale transporte e vale alimentação. 

A Convenção Coletiva de Trabalho - CCT RJ000800/2018 foi protocolada em 15 de maio 
de 2018, com validade desde 01 de março de 2018. Não consta no processo o 
pagamento retroativo aos funcionários em relação a esse período, ou mesmo termo 
aditivo para ajuste de valor, considerando que não havia contrato vigente.  

Procedeu-se à análise da planilha de custos apresentada pela empresa, a fim de verificar 
se os valores apresentados encontram respaldo na legislação e nos Cadernos Técnicos 
da SEGES. Sobre o vale transporte, a planilha indica a utilização, como parâmetro, do 
Decreto nº 45.888/2017, que estabelece o valor do Bilhete Único Intermunicipal. Esse 
decreto estipula o valor de R$ 8,55 por dia (8,55*22 = 188,21), no entanto, a planilha 
apresenta um valor de R$ 283,00 para o custo com transporte. Considerando um total 
de 528 funcionários e uma diferença de R$94,90 por mês, obtém-se uma diferença a 
maior de R$ 50.107,20 por mês e R$450.964,80 no período de março a novembro de 
2018. Observa-se que na visita realizada à unidade nos dias 12 e 13 de março de 2019, 
nenhum funcionário informou trabalhar aos sábados. 
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Sobre os uniformes, o Caderno Técnico de 2018 da SEGES apresenta o valor de R$40,74 
para servente e R$48,27 para encarregado, no cenário máximo. Na planilha apresentada 
pela empresa o valor de uniformes para “auxiliar de serviços gerais” é R$ 52,85 e de R$ 
51,85 para encarregado. Além do valor estar acima do estimado nos Cadernos Técnicos, 
não constam no processo comprovantes de entrega do uniforme aos funcionários como 
também não foram apresentados os cálculos utilizados para definição desse valor. Nas 
entrevistas realizadas com os funcionários na visita dos dias 12 e 13 de março de 2019, 
dos 31 entrevistados, apenas 16% informou ter recebido alguma peça do uniforme 
recentemente, sem precisar a data, e mesmo esses disseram não ter recebido meias, 
parte integrante do uniforme conforme o TR. 

Tabela 6 – Montante cobrado por uniformes de março a novembro de 2018. 

Tipo cargo 
Quantidade 
contratada 

Valor unitário 
uniforme na 
planilha da 

empresa 

Valor mensal 

Valor de 
março/2018 a 

novembro/2018 
(9 meses) 

Auxiliar de serviços 16 52,85 845,60 7.610,40 

Limpador 474 52,85 25.050,90 225.458,10 

Encarregado 14 51,85 725,90 6.533,10 

Líder 22 52,85 1.162,70 10.464,30 

Supervisor 2 51,85 103,70 933,30 

TOTAIS 27.888,80 250.999,20 

Fonte: planilhas de custo da empresa do processo nº 23069.002151/2018-41. 

 

Nas notas fiscais de março a maio de 2018, consta a cobrança por horas extras, 
entretanto, não há comprovação da realização dessas horas extras, como também não 
foi comprovada a autorização da Administração para sua realização. Nota-se que o 
contrato não traz previsão de cobrança por horas extras, assim como não determina sua 
possível fórmula de cálculo.  

Tabela 7 - Notas fiscais com valor cobrados por horas extras 

Mês Nota fiscal Valor total – R$ Atesto (SIAPE) 
Valor horas 
extras – R$ 

mar/18 10763 2.209.463,81 163*** 23.552,30 

abr/18 10852 2.217.181,71 307*** 31.270,20 

mai/18 10945 2.222.676,15 163*** 36.764,64 

TOTAL 91.587,14 

Fonte: processo nº 23069.002151/2018-41. 

Constatou-se que a empresa elaborou sua planilha de custos com tributação pelo Lucro 
Real, ou seja, alíquotas de PIS/PASEP de 1,65% e COFINS de 7,6% sobre o valor bruto, 
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entretanto, não considerou as compensações legais que reduzem as alíquotas, 
conforme a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição dos doze meses anteriores a 
apresentação da proposta. Embora tenha sido solicitada formalmente a apresentação 
da média das alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa nos doze meses 
anteriores à apresentação da proposta para o contrato emergencial, apurada com base 
nos dados da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e para a Cofins 
(EFD-Contribuições), a unidade não apresentou resposta até a finalização desse 
relatório. Dessa forma, utilizou-se como base para o cálculo dos impostos devidos as 
alíquotas utilizadas nas notas fiscais apresentadas, quais sejam 3% para a Cofins e 0,65% 
para o PIS.  

Tabela 8 - Prejuízo potencial com a ausência de desconto das compensações de PIS e 
COFINS 

Mês 
Nota 
fiscal 

Valor total 

Valor 
retido PIS 
(0,65%) 

(a) 

Valor 
calculado a 
partir do % 
da planilha 
(1,65) (b) 

Diferença 
(b) - (a) 

Valor 
retido 

COFINS  
(3%) 

 (c) 

Valor COFINS 
calculado a 
partir do % 
da planilha 

(7,6) (d) 

Diferença 
(d) - (c) 

mar/18 10763 2.209.463,81 
         
14.361,51  

         
36.456,15  

         
22.094,64  

            
66.283,91  

         
167.919,25    101.635,34  

abr/18 10852 2.217.181,71 
         
14.411,68  

         
36.583,50  

         
22.171,82  

            
66.515,45  

         
168.505,81    101.990,36  

mai/18 10945 2.222.676,15 
         
14.447,39  

         
36.674,16  

         
22.226,76  

            
66.680,28  

         
168.923,39    102.243,10  

jun/18 11052 2.185.911,51 
         
14.208,42  

         
36.067,54  

         
21.859,12  

            
65.577,35  

         
166.129,27    100.551,93  

jul/18 11155 2.185.911,51 
         
14.208,42  

         
36.067,54  

         
21.859,12  

            
65.577,35  

         
166.129,27    100.551,93  

ago/18 11257 2.185.911,51 
         
14.208,42  

         
36.067,54  

         
21.859,12  

            
65.577,35  

         
166.129,27    100.551,93  

set/18 11371 2.185.911,51 
         
14.208,42  

         
36.067,54  

         
21.859,12  

            
65.577,35  

         
166.129,27    100.551,93  

out/18 11479 2.185.911,51 
         
14.208,42  

         
36.067,54  

         
21.859,12  

            
65.577,35  

         
166.129,27    100.551,93  

nov/18 11582 2.185.911,51 
         
14.208,42  

         
36.067,54  

         
21.859,12  

            
65.577,35  

         
166.129,27    100.551,93  

    

TOTAL 
diferença 

PIS 

       
197.647,91 

  
 

TOTAL 
diferença 
COFINS 

  909.180,37 

  

Fonte: processos 23069.002151/2018-41 e 23069.006418.2018-79 

 

Quanto ao percentual do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT incluído na planilha, 
alíquota de 3,99%, observou-se que na GEFIP que consta do processo o RAT é 3% e o 
RAT Ajustado pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP (0,84) é 2,52%. Os cálculos do 
quadro a seguir foram feitos de forma conservadora, pois não foi considerado o 
adicional de insalubridade e foi considerado para o supervisor o mesmo salário do 
encarregado, uma vez que não existe planilha para esse cargo. Como detalhado no 
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quadro a seguir, o valor mensal da diferença seria R$ 9.450,25 e o valor de março a 
novembro de 2018 seria R$85.050,00. 

Tabela 9 - Diferença mensal entre o valor do SAT da planilha de custos e o valor do 
SAT ajustado da GFIP 

 

Tipo de cargo 
Remuneração na 
planilha original  

Valor SAT 
planilha 

(3,99) 

Valor 
SAT 

ajustado 
pelo 
FAP 

(2,52) 

Diferença Total 

Limpador e auxiliar 
de serviços gerais 

                     
1.150,00  45,93 

         
28,98  

          
16,95  

          
8.305,50  

Líder 
                     

1.322,50  52,82 
         

33,33  
          

19,49  
          

1.052,62  

Encarregado e 
supervisor 

                     
1.867,55  52,82 

         
47,06  

            
5,76  

                
92,12  

TOTAL mensal 
          

9.450,25  

Fonte: planilhas de custos da empresa no processo 23069.002151/2018-41 

 

Quanto à comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, observa-se 
que não constam do processo as relativas certidões. Segundo servidora da Pró-Reitoria 
de Administração, em reunião com o fiscal do contrato em 12 de março de 2018, as 
certidões somente são avaliadas no momento do pagamento efetivo do contrato e, 
atualmente, não está sendo realizado pagamento à empresa. A única nota fiscal paga 
até o final dos trabalhos de campo é a de número 10945, para cujo pagamento se 
encontra no processo a extração do SICAF com a regularidade das certidões.  

Por meio do Ofício PROAD/UFF nº 03/2019, de 18 de janeiro de 2019, o Pró-reitor 

Substituto de Administração, informou que:  

“Considerando tratar-se de um contrato emergencial, onde manteve-se o 

mesmo contratante, e por acúmulo de trabalhos, ocorreu um lapso 

administrativo onde não foi providenciada a publicação de nomeação da 

fiscalização do contrato em questão. Apesar disso, a fiscalização foi executada 

pelo servidor anteriormente nomeado, conforme declarações de Atesto nas 

notas fiscais. A Determinação de Serviço relativa a designação da fiscalização 

do contrato 05/2012 segue em anexo. 

Esta Administração entende que até o momento, o encaminhamento das 

notas fiscais, atestadas como comprovação do serviço e sem nenhum óbice 

ao pagamento e nenhuma observação seria o suficiente para providências 

quanto às duas obrigações contratuais. Aditiva-se ainda que nos novos 

contratos, celebrados com a Instrução Normativa 5/2017 torna-se imperioso 
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o preenchimento do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) tanto para 

emissão da Nota Fiscal, quanto para esclarecimento dos serviços prestados 

pela fiscalização.  

Em relação ao pagamento de horas extras não constantes do contrato, 

informamos que as mesmas ainda não foram pagas ao fornecedor e estão 

sendo levantadas pela fiscalização para futura e breve glosa dos valores 

correspondentes nas respectivas notas fiscais. Toda e qualquer alteração no 

pagamento dos colaboradores terceirizados deverão ser autorizadas pelo 

fiscal, e não foi encontrado no p.p. qualquer comunicação e/ou necessidade 

das mesmas. Sendo assim, afirmamos que apesar de constar no processo de 

pagamento, as mesmas não causaram danos e prejuízos ao erário. 

Os valores calculados e cobrados para pagamentos de horas extras foram 

indevidos por parte do contratada e não serão validados por esta 

Administração. 

(...) 

As certidões exigidas para comprovação da regularidade fiscal, trabalhista e 

previdenciária antes de cada emissão de empenho, como também antes de 

cada liquidação e pagamento são fundamentais para cumprimento da 

legislação, porém não foram identificadas no pp. Esta Administração estará 

vigilantes e sempre ressaltando a importância deste procedimento, que 

entende ter sido um lapso administrativo e que conforme a regularidade da 

presente contratada não ocasionou nenhum prejuízo ao erário. 

(...) 

Tendo em vista que após pesquisa de preços, solicitados pela Proad aos 

fornecedores participantes da Licitação que resultou no contrato 5/2012, 

como também daqueles que prestam serviços à UFF, a proposta mais 

vantajosa foi da Conservadora Luso Brasileira, que apresentou na sua 

composição de custos o SAT com percentual de 3,99% do salário bruto. Em 

virtude de que no seu faturamento foi evidenciado a cobrança do SAT de 

2,52%, a divisão de contas e contratos está calculando a glosa a ser efetuada. 

A dificuldade encontrada foi nos cálculos que abrangem toda a composição 

do curso do posto de trabalho, porém apesar disso, não gerou prejuízos ao 

erário.” 

 

As falhas observadas quanto ao planejamento e à celebração do contrato de limpeza nº 
02/2018, especialmente a ausência de demonstração da quantidade de serviços 
necessária/ da produtividade adotada/ dos materiais empregados/ e a ausência de 
designação formal de fiscal do contrato contribuíram para as falhas observadas na 
execução do contrato, com potencial prejuízo de R$2.316.067,42, no período de março 
a novembro de 2018, e que não foram adequadamente detectadas durante a 
fiscalização.   

Observa-se que de todas as notas fiscais apresentadas, somente uma havia sido paga 
até o final dos trabalhos de campo, com a justificativa de restrição financeira sofrida 
pela UFF. 
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Apesar de no Estatuto e no Regimento Interno da UFF não constar as atribuições do Pró-
Reitor de Administração, segundo o endereço na internet 
“http://www.uff.br/?q=grupo/administracao” a responsabilidade pelas compras, 
contratos, licitações, entre outros, é da Pró-Reitoria de Administração (PROAD).  O Pró-
Reitor a época e a atual não adotaram controles suficientes que permitissem avaliar se 
a contratação era a mais vantajosa para a Administração, considerando sua execução 
sem procedimento licitatório, em que pese a continuação da atuação do fiscal do 
contrato anterior de limpeza na execução desse contrato e, posteriormente, na 
execução sem contrato. O fiscal do contrato não acompanhou adequadamente os 
serviços tendo em vista que não apontou as falhas na execução do contrato e na 
cobrança dos valores apresentados pela empresa.  

 

RECOMENDAÇÕES 
 

1 - Apurar a responsabilidade pela manutenção de prestação de serviços de limpeza sem 

respaldo contratual com a empresa Luso Brasileira S/A Comércio e Construções, pelas 

falhas na fiscalização de sua execução, e aceitação de índices e valores nas planilhas de 

custo da empresa em desacordo com as normas, que levaram a um prejuízo estimado 

para o período de março a novembro de 2018 em R$2.316.067,42.  

Achados n° 1 e 2 

 

2 – Adotar as medidas necessárias no sentido de glosar o prejuízo apurado de R$ 

91.587,14, de março a novembro de 2018 referente aos valores erroneamente cobrados 

em nota fiscal da empresa Luso Brasileira S/A Comércio e Construções, a título de horas 

extras sem previsão contratual, devendo ainda ser efetuado o levantamento para o 

período integral da prestação de serviço de limpeza. 

Achado n° 2 

 

3 – Adotar as medidas necessárias no sentido de glosar o prejuízo estimado de R$ 

330.638,00, de março a novembro de 2018, referente aos valores erroneamente 

cobrados em nota fiscal da empresa Luso Brasileira S/A Comércio e Construções 

relativos diferença a menor entre o total de funcionários contratados e total de 

funcionários disponibilizados pela empresa, devendo ainda ser efetuado o 

levantamento para o período integral da prestação de serviço de limpeza. 

Achado n° 2 

 

4 – Adotar as medidas necessárias no sentido de glosar o prejuízo estimado de R$ 

450.964,80, de março a novembro de 2018, referente a valores erroneamente cobrados 

em nota fiscal da empresa Luso Brasileira S/A Comércio e Construções relativos a vale 
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transporte com valor superior ao determinado na norma utilizada como base de cálculo 

na planilha de custos da empresa, devendo ainda ser efetuado o levantamento para o 

período integral da prestação de serviço de limpeza.  

Achado n° 2 

 

5 – Adotar medidas necessárias no sentido de glosar o prejuízo estimado de R$ 

250.999,20, de março a novembro de 2018, referente a valores erroneamente cobrados 

em nota fiscal da empresa Luso Brasileira S/A Comércio e Construções relativos a 

uniformes sem comprovação de efetiva entrega e reposição periódica aos funcionários, 

devendo ainda ser efetuado o levantamento para o período integral da prestação de 

serviço de limpeza. 

Achado n° 2 

 

6 - Realizar levantamento para o período integral de prestação dos serviços de limpeza 

e eventual glosa de valores erroneamente cobrados em nota fiscal da empresa Luso 

Brasileira S/A Comércio e Construções relativos às alíquotas de PIS, Cofins e SAT 

superiores ao determinado nas normas legais, com prejuízo estimado de, 

respectivamente, R$ 197.647,91, R$ 909.180,37 e R$ 85.050,00, de março a novembro 

de 2018. 

Achado n° 2 

 

7 – Elaborar rotina interna que contemple a atividade de fiscalização de contratos, bem 

como de supervisão de suas atividades, incluindo: premissas para escolha dos fiscais 

designados; verificação do pagamento, pela empresa, da remuneração dos funcionários, 

de acordo com a CCT vigente e demais direitos trabalhistas; e documentação das 

atividades de fiscalização realizadas.  

Achado n° 2 

 

8 - Estabelecer, no edital de licitação de serviço de limpeza, que as empresas sujeitas ao 

regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e Cofins apresentem a média 

das alíquotas efetivamente recolhidas nos 12 meses anteriores à apresentação da 

proposta, apurada com base nos dados da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição 

para o PIS/PASEP e para a Cofins (EFD-Contribuições), cujos respectivos registros 

deverão ser remetidos juntamente com a proposta e as planilhas em virtude do direito 

de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 

10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública 

reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

Achado n° 2 
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CONCLUSÃO 
Quanto ao planejamento da contratação, observou-se falhas que resultaram na 
contratação emergencial e posterior prestação de serviços sem respaldo contratual. A 
quantidade de serviço contratada não está efetivamente comprovada, uma vez que não 
existem documentos que comprovem a área total da unidade, tais como plantas ou 
laudos de engenharia. A produtividade utilizada, além de ser menor do que a 
preconizada nos Cadernos Técnicos sem a adequada justificativa, não foi adotada para 
o cálculo efetivo da quantidade de pessoas contratadas, pois a quantidade de 
funcionários e o total dos postos foi definida no TR e não calculada em função da 
produtividade. Não há base de cálculo para as quantidades de material e equipamentos 
contratados. 

Quanto aos processos de pagamento, observa-se que não estão adequadamente 
formalizados, pois, além de não estarem devidamente organizados em processos com 
páginas rubricadas e numeradas, não possuem comprovação de atuação do fiscal 
anteriormente ao atesto na nota fiscal. Observa-se falhas como a ausência de 
recomendação de glosa pelo fiscal de valores cobrados a maior nas notas ficais, 
referente à disponibilização de efetivo menor que o contratado e a ausência de 
comprovação de entrega dos uniformes. A empresa apresentou, até o final dos 
trabalhos de campo, notas fiscais relativas a período de março a novembro, mas 
somente uma nota fiscal foi paga. Segundo a unidade, faltaram recursos financeiros. Nos 
processos de pagamento somente no momento do pagamento é realizada a verificação 
da regularidade fiscal.  

A fiscalização da execução do contrato de limpeza não está sendo realizada de forma 
adequada. A Administração não adotou livro de ocorrências, ou outro similar, e não há 
comprovação da realização de atividades de fiscalização. As falhas apontadas nos 
processos de pagamento, como a existência de funcionários alocados à reserva de férias 
e a cobrança por horas extras, não foram apontadas pela fiscalização do contrato. 

Considerando a documentação constante no processo de contratação emergencial e 
nos documentos disponibilizados pela unidade em resposta a solicitações de auditoria, 
conclui-se que o contrato não se mostra vantajoso para a Administração, pois baseia-se 
em planilhas de custo da empresa, produtividade e dimensionamento da área sem 
comprovação de adequabilidade às necessidades da UFF. 

A adoção de rotina que verse sobre a atividade de fiscalização, visa normatizar e 
padronizar os processos internos, tornando-os mais efetivos. 
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Achado nº 1: 

Manifestação da unidade: 

O Vice-Reitor em Exercício apresentou as manifestações da unidade sobre os achados 
por meio do Ofício nº 199/2019/GABR/UFF, de 05.04.2019, que encaminha o Ofício 
PROAD/UFF nº 090/2019, de 04.04.2019, assinado pelo fiscal do contrato à época, pelo 
Coordenador de Materiais e Contratos, pelo Pro-Reitor de Administração à época e pela 
atual Pró-Reitora de Administração. 

 

Em atenção a solicitação de auditoria em epígrafe, esclarecemos a V.Sa que: 

As respostas e evidencias já foram apresentadas e pormenorizadas por meio 
do Ofício PROAD/UFF/ 03/2019 no dia 18 de janeiro de 2019, conforme 
destacado no Relatório de Apresentação. Complementando, esclarecemos a 
V.Sa que a decisão de anulação do procedimento licitatório nº 04/2018 se deu 
com base no parecer jurídico da Procuradoria Federal junto à UFF que, por 
sua vez, recomendou a anulação do pregão eletrônico em questão, por 
considerar que foram utilizados, concomitantemente, dispositivos da IN nº 2, 
já revogada, e da IN nº 5, em vigor, ferindo o entendimento firmado pela 
PGF/AGU através do item V da conclusão DEPCPNSU/PGF/AGU nº 137/2017 
(Doc. 1). Esclarecemos, ainda, que a adequação da produtividade utilizada no 
precitado pregão aos parâmetros estabelecidos pela IN nº 5 visavam a 
contratação mais vantajosa para Administração, ainda que esta estivesse 
sendo realizada pela Instrução Normativa nº 02 que, dada a data de autuação 
do processo administrativo, ainda poderia ser regido por essa Instrução. 

Neste contexto, não havia outra alternativa para a Administração que não a 
autorização da contratação emergencial, visto que sem os serviços prestados, 
não seria possível o funcionamento da Instituição, constituindo assim, uma 
obrigação do Gestor, visto que, conforme entendimento do Tribunal de 
Contas da União `Admite-se, em caráter excepcional, e com fundamento no 
interesse público, contratação emergencial da prestação de serviços que não 
possam sofrer solução de continuidade, desde que justificada 
adequadamente no respectivo processo e apontados os problemas que 
poderão advir da paralisação de tais serviços, comprovando-se a ocorrência 
de prejuízo ao interesse público. A contratação será apenas durante o prazo 
necessário para a realização do novo processo licitatório, observando-se o 
disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/1993 (Acordão 727/2009 – Plenário).’ 

Acrescenta-se ainda que não houve pessoalidade ou direcionamentos para 
essa contratação, tendo em vista a ampla pesquisa de mercado realizada, 
constante das fls. 06-128 do processo administrativo nº 23069.002151/2018-
41, incluindo, inclusive, as que apresentaram menor lance no pregão 
eletrônico que deu origem ao contrato anterior ao emergencial. 
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Dadas as informações constantes do parecer da Procuradoria Federal junto a 
UFF e diante da anulação do pregão eletrônico nº 04/2018, fez-se necessária 
a contratação imediata, sendo inviável, naquele momento, a elaboração dos 
documentos nos moldes da Instrução Normativa nº 05, conforme razões já 
expostas por meio do Ofício PROAD/UFF nº 03/2019. Assim, foi mantido o 
termo de referência nos moldes do que deu origem ao contrato anterior e 
utilizada a área construída que já estava sendo atendida. 

Ressalta-se ainda que, para a contratação emergencial, foi exigido a 
apresentação de garantia contratual da empresa (Doc. 2) que, por um lapso, 
não foi anexada ao processo em análise. 

 

Em manifestação adicional, encaminhada por meio do Ofício nº 238/2019/GABR/UFF, 
de 09.05.2019, que encaminha o Ofício PROAD/UFF nº 122/2019, de 04.04.2019, a 
unidade enviou os seguintes esclarecimentos sobre a recomendação de apuração de 
responsabilidade:  

Em relação a fiscalização, entendemos que foi realizada dentro das 
possibilidades operacionais, sem que tenha sido constatada qualquer prática 
de ato ilícito ou de negligência por parte dos agentes. Em relação a 
manutenção dos serviços sem respaldo contratual, esclarecemos que não 
restou outra alternativa ao Gestor Público que não a manutenção da 
prestação dos serviços de modo a evitar a descontinuidade dos serviços e o 
prejuízo para as atividades fins da Universidade. Conforme já explicitado 
anteriormente, o prejuízo ao erário não se concretizou e os valores a serem 
pagos a empresa ocorrerão de forma proporcional ao quantitativo 
efetivamente disponibilizado à UFF e aos custos correspondentes. Portanto, 
entendemos não ser necessária a apuração de responsabilidade dos agentes 
devido a ausência de ato ilícito, negligência ou prejuízo ao erário. 

 

Análise da equipe de auditoria quanto à manifestação sobre o Achado 1: 

Como a unidade destacou no Ofício PROAD/UFF nº 03/2019, de 18.01.2019, o processo 
licitatório nº 04/2018 foi protocolado anteriormente à vigência da nova legislação, de 
forma que poderia ter sido finalizado sob as regras anteriores, sem alterações. Porém, 
falhas no planejamento da licitação resultaram na necessidade de cancelamento do 
edital, ensejando a realização de contratação emergencial.  

Como a unidade mesmo destacou, o Tribunal de Contas da União (TCU) preconiza que a 
contratação emergencial, quando devidamente justificada, deve ser feita somente 
durante o prazo necessário para a realização de novo processo licitatório e, nesse caso, 
trata-se de execução de serviço sem respaldo contratual a, pelo menos, dez meses, 
tempo em que possivelmente poderia ter sido finalizado novo procedimento licitatório 
para contratação de serviços de limpeza. 

Quanto à garantia contratual, observa-se que mesmo que seja considerada a garantia 
em anexo à resposta da unidade, essa teve sua vigência encerrada em setembro de 
2018. Ou seja, atualmente a unidade não conta com garantia do contrato. 

Sobre a manifestação adicional, encaminhada por meio do Ofício nº 
238/2019/GABR/UFF, de 09.05.2019, ressalta-se o período de aproximadamente um 
ano durante o qual houve prestação do serviço sem respaldo contratual e sem 
verificação de que o serviço prestado era vantajoso para a Administração. Quanto à 
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fiscalização do contrato, foram descritas diversas falhas ao longo do relatório, desde a 
ausência de formalização da atividade de fiscalização por meio do livro de ocorrências 
até a ausência de proposição de glosas nos valores cobrados, sendo o prejuízo ao erário 
evitado pelas circunstâncias financeiras da unidade e não pela ação efetiva do fiscal.   

 

Achado nº 2: 

Manifestação da unidade: 

O Vice-Reitor em Exercício apresentou as manifestações da unidade sobre os achados 
por meio do Ofício nº 199/2019/GABR/UFF, de 05.04.2019, que encaminha o Ofício 
PROAD/UFF nº 090/2019, de 04.04.2019, assinado pelo fiscal do contrato à época, pelo 
Coordenador de Materiais e Contratos, pelo Pro-Reitor de Administração à época e pela 
atual Pró-Reitora de Administração. 

 

“2. Em relação a fiscalização, informamos que, conforme e-mail enviado à 
contratada (Doc. 3), foi solicitado esclarecimento para as divergências 
encontradas entre quantitativo faturado e efetivamente prestado e, como 
medida cautelar, autorizado apenas o recolhimento dos impostos relativos as 
notas fiscais emitidas, visto que o não pagamento deste no prazo legal 
ocasiona multa pra esta Instituição. Informamos, ainda, que embora não 
exista livro de ocorrências, a fiscalização sempre foi feita dentro de todas as 
possibilidades operacionais, sendo limitada por estar concentrada em um 
único servidor. 

Registra-se que, na presente data, reforçando a atuação da fiscalização, foi 
expedido Oficio pra a Conservadora Luso Brasileira LTDA concedendo prazo 
para apresentação de documentos complementares, assim como notificado 
que será realizado o pagamento proporciona ao número de colaboradores 
que efetivamente foram disponibilizados para a UFF no âmbito da execução 
dos serviços contratados e alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa 
(Doc. 4). 

Enfatizamos que os pagamentos referentes ao Contrato Emergencial nº 
02/2018 e ao período de reconhecimento de dívida aconteceu em apenas 
uma parcela, e o restante permanece bloqueado pela Administração até 
elucidação completa dos fatos já previamente apontados pela fiscalização. 
Isso se refere aos meses de março/2018 a fevereiro/2019. 

Para maior transparência, relacionamos abaixo as notas fiscais com seus 
respectivos valores ainda bloqueados para pagamento:  

NFS-e Competência Valor bruto Valor líquido Valor Líiquido 
em aberto 

10763 março-18 2.209.463,81 1.792.979,89 1.792.979,89 

10945 maio-18 2.222.676,15 1.803.701,71 1.003.701,71 

11052 junho-18 2.185.911,51 1.773.867,18 1.773.867,18 

11155 julho-18 2.185.911,51 1.773.867,18 1.773.867,18 

11257 agosto-18 2.185.911,51 1.773.867,18 1.773.867,18 

11371 setembro-18 2.185.911,51 1.773.867,18 1.773.867,18 

11479 outubro-18 2.185.911,51 1.773.867,18 1.773.867,18 
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11582 novembro-
18 

2.185.911,51 1.773.867,18 1.773.867,18 

11678 dezembro-
18 

2.185.911,51 1.773.867,18 1.773.867,18 

11769 janeiro-19 2.185.911,51 1.773.867,18 1.773.867,18 

11881 fevereiro-19 2.185.911,51 1.773.867,18 1.773.867,18 

 

 

Considerando o encerramento da maioria dos contratos de prestação de 
serviço desta Universidade vislumbrou-se a oportunidade do aprimoramento 
da gestão administrativa dos contratos e de amenizar as dificuldades da 
atuação fiscalizatória. Neste contexto, o Reitor da UFF instituiu Grupo de 
Trabalho, por meio da Portaria 62.570/2018 (Doc. 5), com objetivo de propor 
adequação e aperfeiçoamento da estrutura e funcionamento da Universidade 
no tocante aos aspectos administrativos, orçamentários e financeiros. 

Uma das sugestões do Grupo de Trabalho constituiu na capacitação e 
atualização de todos os atores envolvidos com a gestão dos contratos, assim 
como na implementação imediata de fiscais setoriais e operacionais, 
previstos na Instrução Normativa nº 05/2017. 

Para isso, a Pró-Reitoria de Administração vai realizar um curso presencial, 
ainda no mês de Abril/2019 (Doc. 6), para os fiscais administrativos, cuja 
inscrição já encontra-se aberta 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckKAP7gCMIBoC3hrBRNuqejH
1JGluF6cNLtQXDsv6w3YMq0A/viewform, e no mês de Maio/2019, curso à 
distância (considerando a capilaridade da UFF no estado do Rio de Janeiro) 
para os fiscais setoriais e operacionais. 

Não exaustivo dizer que todos os atores atuantes, tanto na gestão 
administrativa dos contratos (responsáveis pelo controle administrativo da 
vigência, situação de habilitação dos contratantes, publicação da fiscalização 
e outras atividades) como também os responsáveis pela liquidação e 
pagamento, são orientados a observarem as legislações vigentes. 

Oportuno destacar que todos os processos administrativos executados pela 
Pró-Reitoria de Administração estão sendo mapeados e desenhados para 
inclusão no SEI (Sistema Eletrônico de Informações) e que com isso a 
responsabilidade de cada etapa estará expressamente definida e 
estabelecida. 

Oportuno, também, destacar os esforços dos atores envolvidos nas etapas da 
gestão contratual em aprimorar e adaptar, constantemente, o escopo das 
contratações às atuais necessidades da Instituição e à disponibilidade de 
recursos. A exemplo, destacamos a designação formal e a atuação de equipe 
de planejamento para a ova contratação dos serviços de limpeza (processo 
23069.000086/2019-08), com participação de representante da 
Superintendência de Arquitetura e Engenharia (Doc. 07). 

Por fim, cientes de todas as constatações dessa Controladoria e com todas as 
limitações impostas, afirmamos nosso comprometimento em sanar eventuais 
falhas efetivamente ocorridas, sem qualquer prejuízo ao erário, dada a 
ausência de pagamento e empresa pelos serviços em questão, e de aprimorar 
todas as etapas de planejamento e gestão dos contratos.” 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckKAP7gCMIBoC3hrBRNuqejH1JGluF6cNLtQXDsv6w3YMq0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckKAP7gCMIBoC3hrBRNuqejH1JGluF6cNLtQXDsv6w3YMq0A/viewform
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Em manifestação adicional, encaminhada por meio do Ofício nº 238/2019/GABR/UFF, 
de 09.05.2019, que encaminha o Ofício PROAD/UFF nº 122/2019, de 04.04.2019, a 
unidade enviou os seguintes esclarecimentos: 

Sobre as recomendações que estabelecem a adoção de medidas para a efetivação de 
glosa de valores faturados a maior: 

(...) informamos que a LUSO BRASILEIRA SERVIÇOS LTDA já foi notificada 
sobre as inconsistências encontradas e que, dado o volume de documentos a 
serem analisados, solicitou prazo para apresentação de defesa prévia até o 
final de maio/2019. Embora as notas fiscais estejam emitidas, elas ainda não 
foram pagas, conforme já apresentado. A fim de não realizar retenção de 
pagamento pelos serviços já prestados, os valores estão sendo precisamente 
calculados pelos servidores competentes de modo que seja realizado o 
pagamento proporcional das notas fiscais, ficando o restante do valor sub 
judice administrativo, até que a empresa apresente documentação 
complementar que justifique a revisão dos cálculos. 

Sobre a recomendação de estabelecimento de rotina interna: 

Informamos que a PROAD, com o auxílio da Administração Central da UFF, 
está promovendo uma grande reestruturação organizacional e 
administrativa, no sentido de rever e melhorar suas rotinas e procedimentos. 
Em meados de abril, a administração central encaminhou ao Conselho 
Universitário uma proposta de reestruturação administrativa da PROAD, 
juntamente como seu Regimento Interno. Nessa proposta, foi prevista a 
criação de uma Divisão que ficará responsável pela fiscalização 
administrativa, assim como pela nomeação de fiscais setoriais que terão 
capacitações presenciais e à distância. Tanto a reestruturação quanto o 
Regimento Interno da PROAD foram aprovados por meio da Decisão nº 
028/2018 do Conselho Universitário, em 24/04/19 e, em breve, será 
publicada no Boletim de Serviços da UFF. Adicionalmente, informamos que 
os processos administrativos da PROAD, a começar pelos processos de 
contratação de serviços terceirizados, estão sendo mapeados e 
redesenhados, no intuito de serem implantados no SEI. Nesse trabalho de 
reestruturação e mapeamento, todos os procedimentos e fluxo serão 
revistos, otimizados e normatizados, inclusive com a elaboração de check-list 
e normativas internas a serem divulgadas nos canais competentes. 

Sobre a recomendação para o estabelecimento no edital de cláusula sobre alíquotas de 
PIS e Confins: 

Considerando que o procedimento licitatório nº 05/2019 já estava em curso 
quando do recebimento da constatação, não foi possível utilizá-la no 
precitado pregão. Entretanto, já está sendo adotada nas novas licitações de 
serviços de mão de obra, tais como no Pregão Eletrônico nº 7/2019 e 8/2019. 

 

Análise da equipe de auditoria quanto à manifestação sobre o Achado 2: 

Quanto ao esclarecimento prestado pela unidade de que foi autorizado o recolhimento 
apenas dos impostos devidos, observa-se que essa informação consta para apenas uma 
das notas fiscais (nº 11582). As demais contêm atesto do fiscal sem qualquer ressalva e 
poderiam ter seguido seu curso normal de pagamento.  

Como a unidade mesma destaca, a atividade de fiscalização de contrato dessa natureza 
não deve ser exercida por um único servidor, dado que o contrato é executado em 
diferentes localizações geográficas. Acrescente-se, ainda, o fato de que o servidor 
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designado fiscal deve ter tempo e qualificação para exercer sua atividade, sendo que a 
designação do mesmo servidor como fiscal de diversos contratos somente deve ser feita 
se o fiscal tiver condições de exercer a contento suas atividades.  

Ressalte-se, com especial ênfase, que essa equipe de auditoria não aponta o bloqueio 
dos pagamentos à empresa, mas tão somente recomenda que sejam realizadas as 
devidas glosas. 

A unidade pretende realizar treinamentos a sua equipe na área de licitações, o que pode 
trazer benefícios à gestão de contratos, mas ressalta-se que outras medidas também 
são necessárias, como a elaboração de procedimentos operacionais padrão, a fim de 
aperfeiçoar controles internos. Quanto à designação de fiscais, a unidade deve ponderar 
sobre a pertinência de associar um servidor a diversos contratos de natureza complexa.   

Independentemente da inclusão de processos em sistemas digitais, as responsabilidades 
pela condução de procedimentos licitatórios e sua fiscalização são definidos pelas 
normas vigentes a cada ator participantes do processo. 

Considera-se que a unidade não apresentou justificativas e documentos que elidissem 
os fatos apontados, dessa forma, os achados acima descritos foram integralmente 
mantidos. 

Sobre a manifestação adicional, encaminhada por meio do Ofício nº 
238/2019/GABR/UFF, com respeito às recomendações que estabelecem a adoção de 
medidas para a efetivação de glosa de valores faturados a maior e a adoção de rotina 
interna, observa-se que a unidade já informou providências para seu atendimento.  

Sobre a inclusão da cláusula a respeito das alíquotas de PIS e Confins, embora a unidade 
tenha informado tê-la incluído em editais, esses não foram disponibilizados para análise, 
sendo que a recomendação foi mantida no relatório. 
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II – Relatório de Auditoria n.º 201702637. 

 
 

 

Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Exercício: 2017 

Processo:  

Município: Niterói - RJ 

Relatório nº: 201702637 
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 
Superintendente da CGU-RJ,  
 
 

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação dos 
Resultados da Gestão na Universidade Federal Fluminense realizado de acordo com os 
preceitos contidos na Ordem de Serviço n.º 201702637 e em atendimento ao inciso II 
do Art. 74, da Constituição Federal de 1988, de acordo com o qual cabe ao Sistema de 
Controle Interno: “comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal”.   
 

 
1. Introdução 
 
 

O presente trabalho foi realizado em Niterói - RJ, com o objetivo de avaliar a gestão dos 
espaços físicos da Universidade, tendo sido selecionado o macroprocesso denominado 
“Utilização dos espaços físicos no âmbito das Universidades Federais”. O escopo foi 
selecionado por estar estreitamente relacionado ao cumprimento da missão 
institucional da unidade, qual seja, “produzir, difundir e aplicar conhecimento e cultura 
de forma crítica e socialmente referenciada”. 
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Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23 de maio a 16 de julho de 2018, 
em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.  
 
Para atingir o objetivo do trabalho, avaliou-se a boa gestão dos espaços físicos sob dois 
enfoques: 
 
a) utilização dos espaços físicos para as atividades típicas universitárias (principalmente 
pesquisa e ensino); e 
 
b) outorgas de uso dos espaços físicos para atendimento de demandas de serviços de 
natureza privada, como restaurantes, lanchonetes, copiadoras, etc. 
 
Foram selecionados para avaliar o primeiro enfoque, por amostragem não 
probabilística, os seguintes processos: 
 
–  Processo nº 23069.055493/2011-97 – Aquisição das instalações do antigo Cinema 

Icaraí. – Valor: R$ 10.600.000,00; 
– Processo nº 23069.050003/2009-41 – Aquisição do imóvel para a alocação das 

atividades do Centro de Assistência Jurídica da Faculdade de Direito, situado na rua 
Professor Hernani Melo, 84 – Valor: R$ 320.000,00; 

–  Processo nº 23069.055563/2009-92 e no 23069.050814/2012-48 – Construção do 
novo prédio do Instituto de Química no Campus da Praia Vermelha – Valor: R$ 
49.757.400,00; 

–  Processo nº 23069.020998/2012-11 – Construção do novo prédio da Faculdade de 
Farmácia no Campus da Praia Vermelha – Valor: R$ 48.190.577,02; 

–  Processo nº 23069.002979/2010-41 – Construção de dois prédios para abrigar salas 
de aula do Instituto de Matemática e Faculdade de Turismo – Blocos G e H no Campus 
do Gragoatá. – Valor: R$ 30.481.144,97; 

–  Processo nº 23069.052745/2009-10 – Reforma e revitalização do Centro de Artes da 
UFF – Valor: R$ 9.665.986,04; 

–  Processo nº 23069.023339/2016-61 – Reforma e impermeabilização da laje de 
cobertura do prédio da Faculdade de Nutrição – Prédio n°. 29 do Campus do 
Valonguinho – Valor: R$ 124.190,52; e 

–  Processo nº 23069.008486/2013-68 – Locação das salas 901 e 902 do Edifício Seventy 
Seven para funcionamento de setores administrativos da Reitoria – Valor mensal: R$ 
9.141,28.  

 
Selecionou-se para avaliar o segundo enfoque oito outorgas de uso de espaço e 
ocupações da Universidade (19% do total), relacionadas aos processos: 
 
–  Processo nº 23069.002868/2008-11: prédio situado em frente ao Instituto de 

Química, Rua Outeiro São João Batista s/nº, Campus Valonguinho, Niterói – objetivo: 
prestação de serviço de alimentação; 

–  Processo nº 23069.003455/2008-53: trailer nas proximidades do Bloco B, Campus 
Gragoatá, Niterói – objetivo: prestação de serviço de alimentação; 

–  Processo nº 23069.003456/2008-06: trailer nas proximidades do Bloco E, Campus 
Gragoatá, Niterói – objetivo: prestação de serviço de alimentação; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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–  Processo nº 23069.003457/08-42: trailer nas proximidades do Bloco C, Campus 
Gragoatá, Niterói – objetivo: prestação de serviço de alimentação; 

–  Processo nº 23069.020100/2015-58: térreo do prédio da Faculdade de Direito, Rua 
Presidente Pedreira, nº 54, Ingá, Niterói - objetivo: prestação de serviço de 
alimentação; 

–  Processo nº 23069.007265/2017-04: prédio situado ao lado do Instituto Anatômico, 
Rua Outeiro São João Batista s/nº, Campus Valonguinho, Niterói – objetivo: prestação 
de serviço de alimentação; 

–  Processo nº 23069.054437/2007-59:  térreo do Instituto de Letras, Bloco B, Campus 
Gragoatá, Niterói – objetivo: prestação de serviço reprográfico; 

–  Processo nº 23069.021110/2013-49: térreo da Faculdade de Economia, Rua Prof. 
Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/nº, Bloco F, Campus Gragoatá, Niterói – objetivo: 
prestação de serviço reprográfico. 

 
Além desses, foi selecionado o Processo n.º 23069.022434/2014-85 (Rua Marques do 
Paraná nº 315 e 331, LTs. 149 a 154, Centro, Niterói, RJ – objetivo: prestação de serviço 
de estacionamento). Entretanto, esse processo não foi disponibilizado pela Unidade (foi 
apresentada apenas cópia do TPU n.º 004/2014, assinado em 02/05/2014) o que, 
juntamente com a ausência de disponibilização dos processos de outorga dos anos 
anteriores a 2007/2008, prejudicou parcialmente os exames.   
 
Importante delimitar a abrangência das análises efetuadas, que teve como intuito 
responder às questões de auditoria apresentadas no tópico “Resultado dos Trabalhos”.  
 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

A abordagem adotada pela CGU objetivou responder às questões de auditoria que se 
seguem, referentes à utilização dos espaços físicos no âmbito da UFF: 
 
1. As decisões de investimento e locação de imóveis pela Universidade para atividades 
acadêmicas e de seu suporte são razoáveis e precedidas de estudos de demanda 
voltados à eficiência alocativa? 
 
Os investimentos realizados pela Universidade em espaços físicos, a partir ou 
posteriores ao Reuni, ocorreram principalmente sob as modalidades de construção e 
reforma, havendo, todavia, três casos de aquisição de imóvel e cinco casos de imóveis 
alugados de terceiros. Foram selecionadas para exame duas obras de construção em 
andamento, uma obra de construção concluída, uma reforma em andamento e uma 
reforma concluída, duas aquisições de imóvel e, dentre os casos de locação de imóvel, 
foi selecionado o único ocorrido no município de Niterói, onde se localiza a sede da 
entidade. 
  
Os estudos prévios, nos quais se incluem os estudos de demanda, têm como objetivo 
subsidiar a tomada de decisão não somente quanto à viabilidade de realização do 
investimento, mas no que diz respeito a sua sustentabilidade no longo prazo. Os estudos 
devem, quando pertinente, justificar o não aproveitamento de eventuais imóveis 
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próprios sub ou não utilizados. Devem, ainda, ponderar tecnicamente se, em que pesem 
os benefícios que advirão do investimento, a unidade deterá a capacidade de absorver 
os impactos orçamentários futuros e permanentes que se vincularão à manutenção 
desses imóveis. Não constam dos processos examinados documentos que 
comprovassem o planejamento orçamentário-financeiro dos investimentos. Após 
solicitação formal, a Universidade apresentou as justificativas que constam do relatório.  
 
Não foram identificados imóveis próprios subutilizados que pudessem ter sido 
considerados ante a decisão de investir em novos imóveis.  
 
Dos investimentos selecionados, verificou-se que estavam concluídas: a construção de 
dois prédios para abrigar salas de aula do Instituto de Matemática e Faculdade de 
Turismo – Blocos G e H no Campus do Gragoatá; a obra de reforma e revitalização do 
Centro de Artes; e a aquisição de uma casa para funcionamento de setores da Faculdade 
de Direito, situada na rua Professor Hernani Melo, 84. No caso da locação das salas 901 
e 902 do Edifício Seventy Seven da Rua Miguel de Frias, 77, bairro de Icaraí, em Niterói, 
constatou-se a necessidade do espaço para funcionamento de setores administrativos 
da Reitoria, cuja ocupação está no limite da capacidade, assim como a regularidade das 
cláusulas do contrato de locação, a existência e observância de valores de referência do 
contrato e adequação dos reajustes e repactuações. Em visita realizada aos locais 
mencionados, verificou-se que são plenamente utilizados e atendem aos fins propostos. 
 
Encontrava-se em andamento a obra de reforma e impermeabilização da laje de 
cobertura do prédio da Faculdade de Nutrição – Prédio n°. 29 do Campus do 
Valonguinho, a qual seguia com um pequeno atraso no cronograma original, mas com 
cerca de 90% dos serviços concluídos e prazo de conclusão compatível com a vigência 
contratual. A realização da obra não impedia o funcionamento das atividades. 
 
No tocante aos outros três investimentos, que não estavam concluídos, verificou-se que 
a fragilidade do planejamento orçamentário-financeiro provocou a paralisação das 
ações para implantação do Espaço Cultural Multiuso e da construção dos novos prédios 
para o Instituto Química e para a Faculdade de Farmácia. Nos três casos, não havia 
previsão de recursos suficientes para garantir as obrigações contratuais assumidas pela 
Universidade e, no caso das duas obras, o objeto contratado foi significativamente maior 
e mais oneroso que o estabelecido no Acordo de Metas n°. 44, firmado entre a UFF e o 
MEC em 11 de março de 2008 para o Plano de Reestruturação e Expansão da 
Universidade Federal Fluminense no período de 2007 a 2012. 
 
A aquisição do prédio do antigo Cinema Icaraí foi realizada com objetivo de criar um 
Espaço Cultural Multiuso. O exame do processo revelou a inexistência de prévia 
avaliação dos investimentos necessários para adequar as instalações ao funcionamento 
do espaço cultural e, por falta de recursos, as antigas instalações não foram reformadas, 
permanecendo sem uso e em estado de deterioração incompatível com qualquer 
aproveitamento no presente. Além da despesa de R$ 10.600.000,00 para aquisição do 
imóvel, foram gastos mais R$ 675.733,73 em uma primeira fase da etapa de projetos, 
totalizando investimento de R$ 11.275.733,73. Passados sete anos desde a aquisição do 
espaço, constatou-se sua falta de utilização, além do estado precário e insalubre em que 
se encontra.  
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No caso da construção do prédio do Instituto de Química, no Campus da Praia Vermelha, 
constatou-se ausência de disponibilidade orçamentária para contemplar as despesas 
necessárias à conclusão do empreendimento por ocasião da contratação dos serviços. 
Ademais, o Acordo de Metas n°. 44, firmado entre a UFF e o MEC em 11 de março de 
2008, previa a construção do Instituto de Química no Campus da Praia Vermelha, com 
área de 4.500 m2 e custo estimado em R$ 5.191.666,00, todavia foi contratada a 
construção de um prédio com área de 16.503,77 m2 e custo estimado em R$ 
55.574.291,02. Por consequência, verificou-se, em visita ao local, que a obra estava 
paralisada, tal como registrado no Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério 
da Educação – Simec. Até julho de 2018 foram executados apenas 58% dos serviços, no 
valor de R$ 37.650.330,25, embora a conclusão tenha sido prevista inicialmente para 
junho de 2012.  
 
Quanto à construção de novo prédio para a Faculdade de Farmácia, no Campus da Praia 
Vermelha, constatou-se que a obra, prevista para ser concluída até junho de 2015, está 
paralisada desde maio de 2015, tendo sido executados serviços no valor de R$ 
12.028.372,83, equivalente a 24,76% do valor contratual de R$ 48.190.577,02 (quarenta 
e oito milhões, cento e noventa mil, quinhentos e setenta e sete reais e dois centavos). 
O Acordo de Metas n°. 44, firmado entre a UFF e o MEC em 11 de março de 2008, previa 
a construção de um novo prédio para a Faculdade de Farmácia no Campus do 
Valonguinho, com área de 4.500 m2 e custo estimado em R$ 5.191.666,00, todavia foi 
contratada a construção de um prédio no Campus da Praia Vermelha com área de 
9.329,78 m2 e custo estimado de R$ 51.673.922,86. Em razão da carência de recursos, 
não há previsão de retomada das obras. 
 
2. Em que medida o processo de escolha dos outorgados é feito de maneira a não 
beneficiar determinado particular e com prevalência do interesse público? 
 
As outorgas de uso de espaço físico não são precedidas de estudos sobre a demanda por 
serviços, com abrangência suficiente e diagnóstico preciso, sobre serviços a serem 
disponibilizados para a comunidade universitária. Foram disponibilizadas declarações de 
usuários afirmando que os serviços prestados pelo permissionário estavam 
correspondendo às expectativas dos consumidores locais e que, por essa razão, 
gostariam de sua manutenção na prestação do serviço tratando-se, portanto, de 
avaliação quanto ao serviço prestado, e não estudo sobre a demanda 
 
Quanto aos serviços prestados pelos outorgados, tendo em vista o § 2º do art. 79 do 
Decreto-Lei nº 9.760/1946 que determina que não se pode permitir a utilização dos 
imóveis da Administração Pública Federal em fim diferente do que lhe tenham sido 
prescritos e o art. 12 do Decreto n.º 3.725/2001, que traz nos incisos I a V uma lista de 
serviços prestados por particulares que não caracterizam utilização em fim diferente do 
previsto, registre-se que dos oito processos analisados, seis referem-se a outorga de 
espaço físico para a execução de atividades elencadas no Decreto n.º 3725/2001 (III-
restaurante e lanchonete) e outros dois, não (reprografia). 
 
Verificou-se que os espaços atualmente utilizados não prejudicam a atividade-fim da 
Universidade e os horários de funcionamento dos permissionários são compatíveis com 
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o horário de funcionamento da UFF. Entretanto, não ficou comprovado que as obras 
realizadas pelos permissionários são previamente autorizadas pela GGPU – Gerência de 
Gestão de Permissão de Uso da Universidade. 
 
O instrumento utilizado para a outorga de uso dos espaços é o Termo de Permissão de 
Uso – TPU, por considerar que eram outorgas precárias, isto é, poderia solicitar a 
desocupação dos espaços a qualquer tempo (alguns casos as outorgas perduram por 30 
anos). Somente em dois dos oito processos analisados, foi realizado procedimento 
licitatório (um Convite e uma Tomada de Preço, elaborados de acordo com os 
parâmetros legais). Para os demais seis processos, não foi realizado procedimento 
licitatório com amparo em Parecer da Procuradoria que apresentou entendimento 
sobre a possibilidade de se renovar os Termos de Permissão de Uso que estivessem com 
seus prazos iniciais expirados, com os mesmos permissionários oriundos de licitações 
passadas, sem determinação de prazo limite. Cabe registrar a existência de 
posicionamentos divergentes quanto à possibilidade de ausência de realização de novo 
procedimento licitatório para seleção de permissionário, após o atingimento do prazo 
limite de renovações, inclusive da AGU (Parecer n.º 
003/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU e da própria Universidade (Norma de Serviço n.º 
568/2006). 
 
No que se refere aos valores das outorgas, observou-se que a Unidade adota como 
parâmetro Laudos de Avaliação Técnica emitidos em 2008, sendo tais valores 
atualizados pelo IGP-M. Considerando o tempo decorrido, conclui-se pela necessidade 
de atualização dos laudos. Verificou-se a compatibilidade dos valores das outorgas entre 
as duas cantinas/restaurantes da amostra e entre os três trailers com características 
similares, no entanto, o mesmo não ocorre com os valores das permissões dos espaços 
outorgados para os serviços de reprografia. 
 
Sobre a contrapartida onerosa, a Unidade adota o percentual de 30% do valor da 
outorga nos termos de permissão expirados e 40% nos termos de permissão firmados a 
partir de 2013 com vistas a obter o ressarcimento das despesas com água e energia 
elétrica. Não foi informada a metodologia utilizada para definição desses percentuais. 
Apesar de previsto nos Termos de Permissão de Uso, ainda não foram estabelecidas as 
formas de aferição individuais dos consumos de energia elétrica e água dos imóveis 
outorgados. 
 
3. Em que medida os contratos de outorga de espaços físicos são formalizados de 
acordo com os ditames legais e possuem adequado controle quanto ao seu 
acompanhamento da execução? 
 
As outorgas são realizadas por meio de Termos de Permissão de Uso, que contêm 
cláusulas de responsabilidade de ambas as partes, tais como critérios de reajustamento 
e previsão de penalidades, e passaram pela aprovação da Procuradoria. Entretanto, não 
consta nos Termos a determinação do prazo limite da outorga. A vigência definida no 
Termo é de doze meses, podendo ser renovada por iguais períodos (sem definição de 
prazo máximo). 
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Verificou-se, entretanto, que 50% dos espaços físicos analisados encontram-se sem 
amparo contratual desde 2014 pelo fato de ter sido alcançado o limite máximo de 
renovações legalmente permitidas. Cabe registrar que as taxas de permissão de uso 
continuaram a ser pagas e corrigidas anualmente pelo IGP-M. A Unidade informou que 
serão providenciadas as renovações das outorgas dos espaços. 
 
Além disso, nas visitas realizadas in loco, foram identificadas ocupações de dois espaços 
por terceiros, para prestação de serviço de reprografia, que não constam da relação 
inicial disponibilizada pela Unidade. A GGPU, área responsável pelo gerenciamento das 
permissões de uso, informou desconhecer tais ocupações, o que demonstra falha nos 
controles quanto a ocupação do espaço físico da Universidade. Para uma delas, a 
Unidade já adotou providências no sentido de  interromper a ocupação e cobrar o 
período e para a outra, notificou o Diretor do HUAP.  
 
Verificou-se que os reajustes da taxa de permissão pelo IGP-M estão sendo aplicados e 
os valores pactuados, incluindo os ressarcimentos relativos às despesas comuns, pagos. 
Porém, os Termos antigos continuam utilizando o percentual de 30% para o 
ressarcimento das despesas comuns e não de 40%, conforme definido em 2013, e a 
planilha eletrônica de controle dos pagamentos apresenta falhas nos cálculos dos juros 
e multas.   
 
Outras falhas identificadas referem-se à ausência de procedimento formalizado para o 
controle dos TPUs (que defina o fluxo, os responsáveis e a periodicidade das 
atividades) e a de designação de fiscal. Conforme informado pelo Diretor do 
Departamento de Contabilidade e Finanças, as fiscalizações das obrigações dos 
permissionários são realizadas por meio da própria comunidade universitária que 
utiliza os serviços, de forma que as falhas/reclamações são levadas à GGPU que, a 
partir daí, atua notificando o responsável pela outorga. Entretanto, considerando que 
a comunidade universitária não tem conhecimento das cláusulas dos TPUs, verifica-se 
que não ocorre fiscalização periódica do cumprimento dessas cláusulas. Tal situação 
foi comprovada nas visitas realizadas in loco, quando foi identificado descumprimento 
de regras dos Termos, tais como, de proibição de fritura, de venda de cigarro, de 
instalação de botijão de gás no interior do espaço, da disponibilização de extintores de 
incêndio e contratação de seguro. 
 
4. A universidade está tomando as devidas providências com relação às ocupações 
irregulares de espaços físicos dos seus campi? 
 
Existem dois imóveis da Universidade ocupados irregularmente, um em Angra dos 
Reis/RJ e outro em Cachoeira de Macacu/RJ. 
 
A ocupação em Angra dos Reis se localiza na Praça do Retiro, s/n, campus do Retiro, 

desde 2017 e se refere a estudantes que reivindicam moradia estudantil. A Unidade 

informou que está em fase de elaboração de projeto executivo das reformas necessárias 

visando viabilizar o processo licitatório desta referida moradia estudantil. 

 

A segunda ocupação ocorre na Rodovia Rio-Friburgo – Km 70, Cachoeira de Macacu, 

RJ desde 1988 por prestadores de serviço da Universidade tendo a mesma iniciado as 

tratativas para sua regularização em 2016. Conforme esclarecimentos prestados pelo 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                         
www.portaldatransparencia.gov.br 

35 

Diretor do Instituto de Educação de Angra dos Reis - IEAR, encaminhados por meio de 

e-mail da Coordenadora de Gestão Institucional, em 06/08/2018: 

“A Diretora da unidade encaminhou o processo, informando que solicitou a demissão 
dos prestadores de serviço que residem na unidade e está aguardando o trâmite das 
demissões para realizar a notificação de desocupação.” 
 
Observa-se que as providências adotadas até o momento não foram suficientes para 
sanar as questões. 
 
 

 
 
3. Conclusão 
 
 

As análises efetuadas sobre a gestão dos espaços físicos da Universidade permitiram 
concluir que a fragilidade do planejamento orçamentário-financeiro para os 
investimentos de implantação do Espaço Cultural Multiuso e construção de novos 
prédios para o Instituto Química e para a Faculdade de Farmácia ocasionou a paralisação 
dos empreendimentos em estado inacabado. Nos três casos, não havia previsão de 
recursos suficientes para garantir as obrigações contratuais assumidas pela 
Universidade e nem registro da inclusão dos empreendimentos no Plano Plurianual, o 
que contraria o disposto na Constituição Federal, art. 167, § 1° e na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000), art. 5º, 
§ 5º. 
 
Quanto às outorgas de espaços físicos a terceiros, foi constatado que a Unidade não 
realiza estudos prévios para identificar a demanda da comunidade universitária por 
serviços. Além disso, não é realizado procedimento licitatório para seleção de novos 
permissionários para os Termos vencidos, nem atualização do valor da taxa de outorga 
frente ao valor de mercado e/ou de referência (os valores das taxas atuais são 
amparados em laudos emitidos em 2007/2008 atualizados anualmente pelo IGP-M). Há 
diferença nos percentuais utilizados para o cálculo dos valores de ressarcimento de água 
e energia elétrica para permissões que oferecem serviços similares (os Termos de 
Permissão de Uso assinados em 2007/2008 e ainda ativos, apesar de expirados, utilizam 
o percentual de 30%, enquanto os Termos assinados a partir de 2013, de 40%).  
 
Verificou-se que 50% dos espaços físicos analisados encontram-se com Termo de 
Permissão de Uso com vigência expirada desde 2014, apesar de suas taxas continuarem 
a ser corrigidas anualmente pelo IGP-M. 
 
No que tange aos controles, não há designação de fiscal para os Termos, resultando em 
ausência de verificação adequada do cumprimento das cláusulas dos TPUs, o que foi 
constatado nas visitas in loco realizadas. Acrescenta-se a inexistência de 
fluxo/procedimento dos controles e as falhas na planilha eletrônica utilizada para 
acompanhamento dos pagamentos.  
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Sobre a ocupação irregular de espaços, a Unidade vem adotando providências para as 
duas situações identificadas, mas que ainda não resultaram em sua solução.  
 

 
Rio de Janeiro/RJ, 01 de março de 2019. 
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1.1 Funcionamento das Universidades Federais  

1.1.1 Funcionamento das Universidades Federais  

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
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Fragilidade no planejamento orçamentário-financeiro, resultando em 

empreendimentos inacabados e paralisados com gastos na ordem de 64 milhões de 

reais. 

 

Fato 
 

Verificou-se a fragilidade do planejamento orçamentário-financeiro para os 

investimentos de implantação do Espaço Cultural Multiuso e construção de novos prédios 

para o Instituto Química e para a Faculdade de Farmácia, constatada mediante ausência 

de disponibilidade orçamentário-financeira para contemplar as despesas necessárias à 

conclusão dos empreendimentos. 

 

Nos três casos, não havia previsão de recursos suficientes para garantir as obrigações 

contratuais assumidas pela Universidade e, no caso das duas obras, os editais licitatórios 

estabeleciam que “as despesas com a contratação que ultrapassarem o exercício em 

curso estarão submetidas à dotação orçamentária aprovada pela Lei Orçamentária 

Anual do exercício correspondente”, mas não faziam referência à inclusão do respectivo 

empreendimento no Plano Plurianual, o que contraria o disposto na Constituição Federal, 

art. 167, § 1° e na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000, de 4 

de maio de 2000), art. 5º, § 5º, como será visto a seguir. 

 

Aquisição do prédio do antigo Cinema Icaraí com vistas a criação de um Espaço Cultural 

Multiuso 

 

Examinando-se a aquisição do prédio do antigo Cinema Icaraí, que foi realizada com 

objetivo de criar um Espaço Cultural Multiuso, constatou-se inexistência de prévia 

avaliação dos investimentos necessários para adequar as instalações ao funcionamento do 

espaço cultural e, por falta de recursos, as antigas instalações não foram reformadas, 

permanecendo sem uso e em estado de deterioração incompatível com qualquer 

aproveitamento no presente.  

 

A aquisição do imóvel deu-se mediante Termo de Cooperação firmado, em 6 de dezembro 

de 2011, entre a UFF e o município de Niterói para realizar a desapropriação do referido 

imóvel em favor da Universidade (fls. 7 a 9), mediante a obrigação assumida pela UFF 

de pagar o valor de R$ 10.600.000,00 e “adotar todas as medidas necessárias para a 

restauração e preservação do imóvel, observadas as regras de seu tombamento”. A 

despesa foi realizada com dispensa de licitação, amparada na Lei n°. 8.666/1993, art. 24, 

inciso X, que declarou dispensável a licitação “para a compra ou locação de imóvel 

destinado ao atendimento de finalidades precípuas da administração, cujas necessidades 

de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível 

com o valor de mercado, segundo avaliação prévia” (fls. 111 a 113). A quitação do 

pagamento foi declarada pelo desapropriado mediante recibo datado de 27 de dezembro 

de 2011 (fl. 115). 

 

Não consta do processo qualquer estudo preliminar acerca dos custos necessários para 

cumprir a obrigação assumida pela UFF de arcar com a restauração e preservação do 

imóvel. Face à ausência de informações acerca dos investimentos necessários à conclusão 

do empreendimento, estas foram requisitadas mediante a Solicitação de Auditoria n°. 

201702637/05, de 6 de maio de 2018. A resposta, encaminhada pelo Gabinete da Pró-

Reitoria de Planejamento – Proplan, versa que:  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                         
www.portaldatransparencia.gov.br 

38 

 

“As obras para implantação do Espaço Cultural não foram iniciadas. A UFF chegou a 

contratar uma empresa para elaboração do projeto básico e executivo de revitalização 

do referido imóvel, no valor de R$ 1.404.424,92 (um milhão, quatrocentos e quatro mil, 

quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos). Desse total, foram pagos 

R$ 675.733,74 pelas Etapas 1 (Diagnóstico) e 2 (Anteprojeto). As demais etapas não 

foram concluídas porque o contrato foi rescindido devido à redução de investimentos por 

parte do Governo Federal. Mais recentemente, a UFF enviou ofício ao MEC, solicitando 

um reforço no orçamento da instituição em 2018, para fazer frente a esse investimento. 

Além dos recursos gastos com o projeto, a UFF fez uma intervenção na recuperação de 

trecho da marquise do Cinema Icaraí (proc. 023012/2013-46), no valor de R$50.437,40. 

 

O processo de elaboração do projeto de restauro não foi concluído, logo o produto que 

subsidiaria esta informação (Planilha Físico-Financeira) não foi elaborado para a obra 

de restauro da edificação. 

 

Considerando que não há previsão para o início do funcionamento do Espaço Cultural 

Multiuso da UFF, ainda não houve a elaboração de planilha, contemplando as despesas 

de custeio necessárias para o pleno funcionamento daquele espaço como, por exemplo, 

segurança, limpeza, equipe técnica, energia elétrica, água, etc. 

 

Não há previsão de início das obras, considerando a necessidade de reforço 

orçamentário pelo Governo Federal, conforme requerido pela administração central da 

UFF”. 

 

Diante do exposto, evidencia-se que, apesar da despesa realizada para adquirir o imóvel, 

a UFF sequer concluiu a elaboração dos projetos técnicos para adaptação das instalações 

ao espaço cultural. Por este motivo, o valor dos investimentos necessários para conclusão 

do empreendimento ainda é desconhecido.  

 

Além da despesa de R$ 10.600.000,00 para aquisição do imóvel, foram gastos mais R$ 

675.733,73 em uma primeira fase da etapa de projetos, totalizando investimento de R$ 

11.275.733,73. Passados sete anos desde a celebração do Termo de Cooperação, a UFF 

não cumpriu a obrigação estipulada na cláusula terceira, item “d”, que trata das medidas 

para a restauração e preservação do imóvel. Em inspeção ao imóvel, realizada em 5 de 

julho de 2018, constatou-se sua falta de utilização, além do estado precário e insalubre 

em que se encontra.  

 

  

Fachada do prédio – protegida por tapumes para 

evitar invasões – Niterói-RJ, 5 de julho de 2018. 
Entrada do prédio, Niterói-RJ, 5 de julho de 

2018. 
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Vista do salão principal (antiga sala de cinema) – 

Forro, instalação elétrica e piso deteriorados, 

Niterói-RJ, 5 de julho de 2018. 

Vista dos pavimentos superiores – Infiltrações e  

deterioração da estrutura de concreto armado 

com risco de colapso, Niterói-RJ, 5 de julho de 

2018. 

 

Construção de novo prédio para o Instituto de Química  

 

Examinando-se os processos administrativos no 23069.055563/2009-92 e no 

23069.050814/2012-48, constatou-se que, na ocasião em que os serviços para construção 

do novo prédio para o Instituto de Química foram contratados, não havia disponibilidade 

orçamentária para atender as despesas necessárias à conclusão. Foram realizados gastos 

no total de R$ 41.272.159,30, mas, em julho de 2018, conforme registrado no Sistema 

Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação – Simec, a obra encontrava-se 

paralisada com execução de 58% dos serviços, embora a conclusão tivesse sido prevista 

inicialmente para junho de 2012.  

 

Instaurou-se em 30 de outubro de 2009 o processo administrativo no. 

23069.055563/2009-92, com o objetivo de licitar a construção de um prédio de cinco 

pavimentos, com total de 16.503,77 m2 de área construída, para o Instituto de Química da 

Universidade Federal Fluminense, no Campus da Praia Vermelha, no âmbito do Projeto 

Reuni, com o custo estimado em R$ 55.574.291,02 (fl. 211).  

 

Em 6 de novembro de 2009, conforme despacho do Coordenador de Desenvolvimento da 

UFF (fl. 200), não havia recurso orçamentário do Programa de Reestruturação e Expansão 

da UFF (Reuni) suficiente para construção do prédio do Instituto de Química, posto que 

a disponibilidade orçamentária era de R$ 7.795.957,66. Ainda assim, mediante 

autorização concedida pela Pró-Reitora de Planejamento à época (fl. 201), foi emitido o 

pré-empenho n°. 2009PE800493, de 12 de novembro de 2009, no valor estimado de R$ 

800.000,00 para atender à construção do Instituto de Química e dar andamento à licitação. 

Em 17 de novembro de 2009, foi publicado o edital de Concorrência n°. 9/2009/DAS para 

execução da obra de construção de um prédio para o Instituto de Química no valor 

estimado de R$ 55.574.291,02 (fl. 211).  

 

Concluído o certame licitatório, foi firmado em 5 de março de 2010 com a proponente 

vencedora, a empresa ATPENG Engenharia e Empreendimentos LTDA (CNPJ 

07.148.367/0001-04), o Contrato n°. 25/2010/SDA (fls. 1.552 a 1.560) para execução da 

obra no valor homologado de R$ 44.849.651,23 com prazo de 27 meses a contar da data 

de assinatura do contrato, ou seja, com conclusão prevista até 4 de junho de 2012. A 
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autorização para iniciar a obra foi emitida em 25 de maio de 2010, mediante Ordem de 

Início dos Serviços (fl. 1.592). A assinatura do contrato e as providências administrativas 

para início das obras ocorreram sem garantia do montante financeiro suficiente para 

conclusão, visto que a Nota de Empenho n°. 2010NE900549 (fls. 1.587 a 1.588), de 10 

de fevereiro de 2010, assegurava apenas o valor de R$ 7.795.957,66 (sete milhões, 

setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis 

centavos), equivalente a 17,4% do valor contratado.  

 

A UFF, mediante o Ofício GABR n°. 213/2012 9 (fl. 1.839), de 29 de maio de 2012, 

informou à contratada a decisão de rescindir unilateralmente o contrato, com fulcro nos 

art. 78, inciso III, e art. 79, inciso I, da Lei Federal no. 8.666/93, tendo por justificativa 

“lentidão e diminuição do ritmo das obras”, amparada pelas tratativas integrantes dos 

autos. Os serviços executados até o momento totalizavam R$ 3.621.829,13 (fl. 1.729). 

 

Em 25 de junho de 2012, foi publicado o Edital de Concorrência n°. 03/2012/PROAD 

(processo administrativo n°. 23069.050814/2012-48, fls. 42 a 50) para licitar a execução 

do restante da obra no valor estimado de R$ 52.016.599,01 e com prazo de execução de 

15 meses a contar do recebimento da Ordem de Início dos Serviços. Com o resultado da 

licitação, foi firmado em 21 de setembro de 2012 o Contrato n°. 42/2012 (fls. 758 a 766) 

com a empresa Lopez Marinho Engenharia e Construções LTDA (CNPJ 

06.031.440/0001-92) para conclusão da obra no valor de R$ 49.757.400,00 com prazo de 

vigência de 18 meses a contar da data de assinatura do contrato, ou seja, com 

encerramento previsto para 21 de março de 2014 (fl. 806). A assinatura do contrato e as 

providências administrativas para início das obras ocorreram sem garantia do montante 

financeiro suficiente para conclusão, visto que, antes mesmo da emissão da Ordem de 

Serviço, por necessidade de ajuste orçamentário, o Pró-Reitor de Planejamento e o Pró-

Reitor de Administração à época autorizaram (fls. 857 e 859) o cancelamento parcial da 

nota de empenho n°. 2012NE801263 no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 

restando saldo no mesmo valor (fls. 860 a 863). Desse modo, ao dar ordem para início 

dos serviços, estava assegurado recurso orçamentário de apenas 1% do valor contratado.  

 

Sob o Contrato n°. 42/2012, foram executados serviços no valor de R$ 37.650.330,25 

(fls. 1.999 e 2.000) e, no Contrato n°. 25/2010/DAS, executou-se o valor de R$ 

3.621.829,13. Desse modo, foram realizados gastos no total de R$ 41.272.159,30, mas, 

em decorrência da indisponibilidade orçamentário-financeira, ocorreram seguidos atrasos 

na execução da obra, resultando em sua paralisação, conforme registrado no Simec e 

constatado em visita ao local. 

 

  

Fachada do prédio inacabado – Niterói-RJ, 5 de 

julho de 2018. 
Interior do prédio – obra inacabada – Niterói-

RJ, 5 de julho de 2018. 
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Construção de novo prédio para a Faculdade de Farmácia 

 

Quanto à construção de novo prédio para a Faculdade de Farmácia, no Campus da Praia 

Vermelha, constatou-se que a obra, prevista para ser concluída até junho de 2015, está 

paralisada desde maio de 2015, tendo sido executados serviços no valor de R$ 

12.028.372,83, equivalente a 24,76% do valor contratual de R$ 48.190.577,02 (quarenta 

e oito milhões, cento e noventa mil, quinhentos e setenta e sete reais e dois centavos), 

segundo registros do Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação – 

Simec. 

 

Em 14 de junho de 2013, conforme despacho do Coordenador de Desenvolvimento da 

UFF (processo administrativo n°. 23069.020998/2012-11, fl.482), havia disponibilidade 

orçamentária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do Programa de Reestruturação e 

Expansão da UFF (Reuni) no exercício de 2013 para construção do novo prédio da 

Faculdade de Farmácia, cuja estimativa de despesa na ocasião era de R$ 51.689.962,02 

(fl. 462). Ainda assim, de ordem do Pró-Reitor de Planejamento à época (fl. 483), foi 

autorizada a emissão de pré-empenho no valor de R$ 1.000.000, 00 para atender ao 

empreendimento e dar andamento à licitação. Em 18 de junho de 2013, foi publicado o 

edital de Concorrência n°. 2/2013/AD, por meio do qual a Coordenação de Licitação da 

Pró-Reitoria de Administração anunciou a licitação na modalidade de Concorrência, com 

regime de empreitada por preço unitário, para contratação de empresa especializada para 

execução da obra de construção de um prédio para a Faculdade de Farmácia com área 

total de 9.329,78 m2 e valor estimado de R$ 51.673.922,86. Em 19 de setembro de 2013, 

celebrou-se o Contrato de Prestação de Serviços n°. 32/2013 (processo administrativo n°. 

23069.020998/2012-11, fls. 4.295 a 4.305) entre a Universidade Federal Fluminense e a 

empresa Tecsul Engenharia Ltda. (CNPJ 01.509.154/0001-76), tendo por objeto a 

prestação, pelo regime de empreitada por preço unitário, de serviços de engenharia para 

execução da obra de implantação de um prédio de cinco pavimentos e duas edículas, para 

a Faculdade de Farmácia, a ser construído no Campus da Praia Vermelha, situado na Rua 

Passos da Pátria n°. 156, bairro de São Domingos, Niterói – RJ. O valor do contrato foi 

estipulado em R$ 48.577.707,00 (quarenta e oito milhões, quinhentos e setenta e sete mil, 

setecentos e sete reais), em conformidade com o resultado do edital de Concorrência n° 

2/2013/AD, e o prazo de execução dos serviços foi definido em 20 (vinte) meses, a contar 

da emissão da Ordem de Início de Serviços. Como a Ordem de Início de Serviços foi 

emitida em 24 de outubro de 2013, previa-se a conclusão da obra até 23 de junho de 2015. 

 

Tratando-se dos problemas apurados na execução da obra, consta do processo parecer 

técnico (fls. 4.585 a 4.587), emitido em 25 de novembro de 2013 por empresa especialista, 

relativo à estabilidade do talude situado aos fundos da edificação. Apontou-se a 

ocorrência anterior de pequenos deslizamentos de taludes no local, relatados por 

servidores dos Campus e confirmados por verificação do responsável técnico pelo 

parecer, os quais não causaram prejuízo substancial porque não havia ocupação no local 

e os escombros haviam sido capturados em desníveis naturais do terreno. Os serviços para 

estabilização do talude foram incorporados ao contrato mediante o segundo termo aditivo, 

firmado em 8 de outubro de 2014, e os custos compensados pela alteração de outros 

serviços, resultando na manutenção do valor original do contrato (fls. 4.589 a 4.648).  

 

Posteriormente, mediante o terceiro termo aditivo (fls. 4813 e 4814), de 29 de julho de 

2015, ocasionado pela exclusão dos subitens “lançamento” e “adensamento de 

concreto”, o valor do contrato foi reduzido em R$ 387.129,98 (trezentos e oitenta e sete 
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mil, cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), equivalente a 0,80% do valor 

inicial, passando a ser de R$ 48.190.577,02 (quarenta e oito milhões, cento e noventa mil, 

quinhentos e setenta e sete reais e dois centavos).  

 

Por meio de termos aditivos em 2015 e 2016 o prazo de vigência do contrato foi 

prorrogado para 19 de setembro de 2016. Desde então não constam dos autos novas 

prorrogações. Verificou-se que o contrato não foi rescindido, mas se encontra com o prazo 

de vigência expirado e as obras paralisadas. 

 

O Engenheiro Civil designado pela UFF para fiscalizar a obra apontou, mediante o Memo 

DFO 174/2015 (fl. 4758), de 4 de maio de 2015, ausência de pagamentos à contratada no 

valor de R$ 3.932.682,69 (três milhões, novecentos e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta 

e dois reais e sessenta e nove centavos), sendo R$ 3.780.046,56 relativos a notas fiscais 

com prazo de pagamento vencido e R$ 152.636,13 a vencer em 26 de maio de 2015: 

 

“(...) 5. Isto posto, constatamos que não foram executados os pagamentos das Notas 

Fiscais de n° 420 (parcial), 445 (total), 465 (total), 508 (total), 533 (total), 558 (total), 

586 (total) e 605, referentes respectivamente às 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª (a 

vencer em 26/05/2015) medições, cujo valor perfaz um total de R$ 3.780.046,56 (notas 

fiscais já vencidas) e o valor de R$ 152.636,13 (medição n° 18, nota fiscal n° 605) a 

vencer em 26/05/15. 

 

6. A partir dos atrasos das faturas emitidas e atestadas, a Fiscalização observou 

notadamente do início de 2015 até a presente data, uma significativa redução no ritmo 

da obra. 

 

7. Segundo a direção da empresa Tecsul Engenharia LTDA, o atraso dos pagamentos 

acima mencionados gerou impacto direto na diminuição do efetivo da empresa, bem 

como no fornecimento e execução dos serviços contratados, tendo sido fator 

determinante para a não conclusão das etapas previstas no cronograma físico da obra. 

 

8. Alertamos para o fato de que a Administração Superior não se manifestou oficialmente 

a esta Fiscalização em relação ao atraso no pagamento das faturas supracitadas. 

 

(...) 

 

Desta forma, solicitamos orientações da Administração Superior nos âmbitos jurídico, 

administrativo e no que mais couber, em relação aos procedimentos a serem adotados 

pela Fiscalização”. 

 

Por meio da Carta-TS-000-049-15 (fls. 4.768 a 4.782), de 29 de maio de 2015, o Diretor 

de Contratos da empresa Tecsul Engenharia listou os serviços necessários para evitar 

prejuízos decorrentes da paralisação dos serviços, acompanhado de relatório fotográfico 

e de cronograma físico-financeiro dos serviços necessários para mitigar esses efeitos: 

 

“(...) Vimos, portanto, explanar que não é saudável para uma edificação ficar inconclusa, 

sob efeito de intempéries, no estágio em que se encontra a obra da Faculdade de 

Farmácia, sob pena de se perder muitos serviços já executados e caros, tais como formas 

(elaboradas para execução do prédio todo), armaduras sob efeito de oxidação e 

estruturas já concretadas, porém, desprotegidas das intempéries e salinidade da região, 
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além do risco de deslizamento da encosta vizinha, com possibilidade de danos às etapas 

já executadas da obra. 

 

Portanto, mesmo que a obra, por dificuldade de recursos da UFF, necessite de um ritmo 

mais lento de execução, é importante que ela seja continuada até, no mínimo, a conclusão 

da estrutura de concreto armado dos edifícios, bem como, a conclusão do muro de 

arrimo, este importante para contenção da encosta vizinha relativa a construção 

existente”.  

 

O Pró-Reitor de Planejamento, mediante despacho (fl. 4.767) datado de 24 de junho de 

2015, reportando-se a uma sequência de e-mails trocados entre a UFF e o MEC, como 

também ao relatório supracitado, pronunciou-se: 

 

“Tendo em vista o orçamento do grupo de despesa de capital liberado até a presente data 

no montante de R$ 13.634.418,00 e o financeiro recebido de R$ 9.493.505,00, e, ainda, 

a informação de contingenciamento repassado pelo MEC, da ordem de 50% (cinquenta 

por cento) do orçamento previsto para o exercício de 2015 neste grupo de despesa, 

retornamos o presente processo à SAEN (Superintendência de Arquitetura e Engenharia) 

para ciência e retenção deste processo até a liberação de novos recursos”.      

 

Em 12 de junho de 2018, mediante a Carta-TS-000-007-18, o Diretor Administrativo da 

empresa Tecsul Engenharia manifestou-se sobre as ações necessárias para dirimir 

pendências relativas ao contrato, que implicaria em despesas adicionais decorrentes da 

paralisação da obra no valor de R$ 3.230.766,29 (três milhões, duzentos e trinta mil, 

setecentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), e forneceu uma planilha 

orçamentária sintética e a discriminação dos custos mencionados. Merece destaque a 

situação do aluguel de formas plásticas e escoras metálicas, que seriam empregadas no 

serviço de concretagem, mas, por causa da paralisação da obra por falta de pagamentos, 

permaneciam instaladas no canteiro de obras até a data da inspeção em campo, gerando 

um custo mensal aproximado de R$ 50.000,00, totalizando, de novembro de 2014 a 

outubro de 2018, o montante de R$ 2.277.638,18. Somando-se outros serviços que foram 

listados como necessários para recuperar perdas decorrentes da paralisação das obras, 

apurou-se o prejuízo potencial no montante de R$ 3.230.766,29 (três milhões, duzentos e 

trinta mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos).  

 

Segue registro fotográfico da visita ao local em que se observa a paralisação da obra e o 

estado das instalações: 
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Canteiro de obras paralisado com escoras 

metálicas e formas instaladas – Niterói-RJ, 5 de 

julho de 2018. 

Canteiro de obras paralisado com mato 

abundante – Niterói-RJ, 5 de julho de 2018. 

 

  

Aço estrutural sujeito à corrosão – Niterói-RJ, 5 

de julho de 2018. 
Canteiro de obras paralisado com mato 

abundante – Niterói-RJ, 5 de julho de 2018. 

 

Não inclusos neste cálculo, ainda restam pendentes os serviços de estabilização do talude, 

cujo adiamento pode ocasionar acidente grave no futuro, com risco de perda de vidas e 

comprometimento da estrutura edificada.  

 

Falta de programação orçamentário-financeira dos investimentos 

 

Em resposta acerca do planejamento orçamentário-financeiro dos investimentos 

necessários para a conclusão do Espaço Cultural Multiuso (a ser implementado no antigo 

Cinema Icaraí) e das obras da Faculdade de Farmácia e Instituto de Química no Campus 

da Praia Vermelha, mediante expediente datado de 18 de junho de 2018, o 

Superintendente de Arquitetura e Engenharia da UFF informou o seguinte: 

 

a) com relação à aquisição do imóvel do Cinema Icaraí e implantação do Espaço Cultural 

Multiuso da UFF: 

“O processo de elaboração do projeto de restauro não foi concluído, logo o produto que 

subsidiaria esta informação (Planilha Físico-Financeira) não foi elaborado para a obra 

de restauro da edificação”. 

 

b) com relação à construção do prédio do Instituto de Química no Campus da Praia 

Vermelha: 

“A obra encontra-se em ritmo bastante reduzido, em razão da incerteza produzida pela 

redução da dotação orçamentária do Grupo de Despesas de Capital no Orçamento da 

UFF, o que não permite que seja estabelecido um fluxo de desembolso orçamentário-

financeiro.  A obra depende de um aporte de recursos, mediante acordo a ser firmado 

com a  PETROBRAS, bem como da liberação de dotação por parte do MEC”. 

 

Em que pese a informação, verificou-se que, em 11 de julho de 2018, a obra estava 

registrada no Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação – Simec 

como paralisada, conforme a observação: “obra paralisada devido à restrição financeira. 

Aguardando regularização para retomada dos serviços em processo de negociação 

(sic)”. Acrescenta-se que a última medição de serviços registrada nos autos foi realizada 

em 31 de maio de 2015 (fl. 1.999). 
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c) com relação à construção do prédio da nova Faculdade de Farmácia no Campus da 

Praia Vermelha: 

“O fluxo orçamentário-financeiro dos investimentos depende de nova contratação, já que 

o contrato 32/2013 foi encerrado”. 

 
Registre-se que não consta dos autos a formalização da rescisão contratual. Verificou-se 

apenas que o contrato se encontra com o prazo de vigência expirado. 

 

Em resposta acerca da existência de autorização orçamentária do Ministério da Educação 

e inclusão no Plano Plurianual das despesas para implantação do Espaço Cultural 

Multiuso e construção dos prédios do Instituto de Química e da Faculdade de Farmácia, 

o Pró-Reitor de Planejamento informou, mediante o Ofício Proplan n° 54/2018, de 6 de 

dezembro de 2018, que não houve autorização do MEC especificamente para a 

implantação do Espaço Cultural Multiuso, mas que o Ministério participou das 

negociações entre a UFF e a Prefeitura de Niterói para aquisição do prédio. No caso das 

duas construções, o Pró-Reitor informou que constam como meta do Acordo de Metas 

n°. 44, relativo ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(Reuni), firmado entre a UFF e o MEC em 11 de março de 2008. 

 

O Acordo de Metas n°. 44 previa, no Anexo I – item 3, a construção do Instituto de 

Química no Campus da Praia Vermelha, com área de 4.500 m2 e custo estimado em R$ 

5.191.666,00, todavia foi contratada a construção de um prédio com área de 16.503,77 

m2 e custo estimado em R$ 55.574.291,02. No caso da Faculdade de Farmácia, havia 

previsão de construir um novo prédio no Campus do Valonguinho, com área de 4.500 m2 

e custo estimado em R$ 5.191.666,00, todavia foi contratada a construção de um prédio 

no Campus da Praia Vermelha com área de 9.329,78 m2 e custo estimado de R$ 

51.673.922,86. Diante do exposto, constatou-se a contratação de objetos mais onerosos 

que o previsto, descumprindo o acordo aprovado pelo Ministério. Não constam dos 

processos examinados autorização do Ministério da Educação para execução das obras, 

nem comprovação da inclusão das obras no Plano Plurianual, a fim de garantir a 

disponibilidade de recursos orçamentários-financeiros até a conclusão dos 

empreendimentos, contrariando o disposto na Constituição Federal, art. 167, § 1°: 

“Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser 

iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob 

pena de crime de responsabilidade” e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000), art. 5º, § 5º: “A lei orçamentária não 

consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro 

que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, 

conforme disposto no §1° do art. 167 da Constituição”. 

 

Neste sentido, registra-se o entendimento reiterado do Tribunal de Contas da União, que 

já era conhecido à época dos fatos, conforme os acórdãos: 

 

Acórdão 1780/2009 – Plenário. Enunciado: “Quando o investimento ultrapassar um 

exercício financeiro é obrigatória sua inclusão no Plano Plurianual, sob pena de 

caracterizar irregularidade na execução, em afronta à previsão do § 1º do art. 167 da 

Constituição Federal e art. 5º, § 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

nº 101/2000) ”. Acórdão 1780/2009 – Plenário. 
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Acórdão 2760/2012 – Plenário. Enunciado: “Obras públicas que em sua execução 

ultrapassem um exercício financeiro devem ser obrigatoriamente incluídas no Plano 

Plurianual do ente federativo licitante”.  

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

No caso da construção dos prédios do Instituto de Química e Faculdade de Farmácia, os 

antigos Pró-Reitores de Planejamento, a quem, nos termos da Portaria n.o 45.244, de 21 

de julho de 2011, competia “coordenar a elaboração e consolidação das propostas do 

orçamento da UFF assessorando as demais Unidades no âmbito de sua competência”, 

autorizaram a emissão de pré-empenhos para licitar as obras de construção sem que 

houvesse disponibilidade orçamentário-financeira para concluí-las, nem autorização 

ministerial, tampouco previsão no Plano Plurianual. O Reitor à época dos fatos, a quem 

competia nos termos do art. 32 do Estatuto da Universidade “I – administrar a 

Universidade, representando-a em juízo ou fora dele”, firmou, em nome da 

Universidade, os contratos n°. 25/2010/SDA, n°. 42/2012 e n°. 32/2013/Proad para 

aquisição dos serviços, incorrendo na assunção de despesas no total de R$ 98.335.107,00 

por mais de um exercício financeiro sem previsão no Plano Plurianual.  

 

No caso da aquisição do imóvel para abrigar o Espaço Cultural Multiuso, o Reitor à época 

dos fatos firmou em 6 de dezembro de 2011, em nome da Universidade, o Termo de 

Cooperação entre a UFF e a Prefeitura de Niterói para aquisição do imóvel, por meio do 

qual se atribui à UFF a responsabilidade por “adotar todas as medidas necessárias para 

a restauração e preservação do imóvel, observadas as regras de seu tombamento” , sem 

que tenha havido estudo preliminar do custo implicado e sem haver disponibilidade 

orçamentário-financeira para a obrigação assumida.  

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UFF apresentou a seguinte manifestação 

mediante e-mail encaminhado em 18 de dezembro de 2018: 
 

“- Quanto à aquisição do prédio do antigo Cinema Icaraí: Informamos que o MEC 

liberou apenas os recursos no montante de R$ 10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos 

mil reais) destinados a aquisição do imóvel, conforme documentos em anexo. Não houve 

programação de recursos extras para atender à reforma do prédio. 

 

- Quanto à construção de novos prédios para o instituto de Química e para a Faculdade 

de Farmácia: A construção destes prédios foi devidamente inserida no escopo do Acordo 

de Metas da UFF com o MEC, conforme documentação o em anexo (págs. 49-52 do 

arquivo "Acordo de Metas UFF x MEC.pdf"). Neste sentido, considerando que a UFF 

tinha o dever de cumprir o objeto do trato, restou a cargo desta instituição apenas 

promover as obras”.  

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Examinando-se o Acordo de Metas n°. 44, firmado entre a UFF e o MEC em 11 de março 

de 2008, verificou-se a previsão de investimentos em infraestrutura no valor de R$ 
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133.026.806,12 (cento e trinta e três milhões, vinte e seis mil, oitocentos e seis reais e 

doze centavos) para o Plano de Reestruturação e Expansão da Universidade Federal 

Fluminense no período de 2007 a 2012. Ficou estabelecido na cláusula quinta e 

subcláusulas que os recursos financeiros relativos aos anos de 2007 e 2008 seriam 

descentralizados pelo MEC e que, a partir de 2009, os recursos seriam alocados na 

Unidade Orçamentária da universidade. Dessa forma, foi atribuída à Universidade a 

responsabilidade sobre a gestão orçamentária-financeira do plano de investimentos a ser 

executado a partir de 2009. 

 

No Anexo I do Acordo, que apresenta o detalhamento da proposta, consta do item “3 – 

Plano geral de implementação da proposta” a relação de empreendimentos previstos, 

entre os quais, a construção do Instituto de Química no Campus da Praia Vermelha, com 

área de 4.500 m2 e custo estimado em R$ 5.191.666,00 (cinco milhões, cento e noventa e 

um mil e seiscentos e sessenta e seis reais), e a construção de novo prédio para a Faculdade 

de Farmácia no Campus do Valonguinho, também com área de 4.500 m2 e custo estimado 

em R$ 5.191.666,00 (cinco milhões, cento e noventa e um mil e seiscentos e sessenta e 

seis reais).  Diante do exposto, constatou-se que a construção de um prédio para o Instituto 

de Química com área de 16.503,77 m2 e custo estimado em R$ 55.574.291,02 e a 

construção de um prédio para a Faculdade de Farmácia com área de 9.329,78 m2 e custo 

estimado de R$ 51.673.922,86 não estão em conformidade com a proposta aprovada pelo 

MEC. Além da área construída ser significativamente maior, o custo de cada 

empreendimento é cerca de dez vezes maior que o autorizado. A contratação de despesas 

acima da disponibilidade orçamentário-financeira gerou o risco, ora confirmado, de não 

serem concluídos os empreendimentos. 

 

Caso similar foi apontado anteriormente pela Controladoria-Geral da União, mediante o 

item 1.3.3.1 do Relatório de Auditoria n.° 201108970. Naquela ocasião, constatou-se a 

“ausência de aderência do projeto com o plano de adesão do Reuni aprovado pelo MEC, 

pelo Conselho universitário e pela Comissão mista da UFF, bem como a inexistência de 

estudo prévio quanto a real necessidade da obra de construção de dois prédios com cinco 

pavimentos cada um, para abrigar a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e 

Turismo, elevando o valor aprovado da obra de R$ 5.640 mil para R$ 21.374 mil”. Após 

analisar a manifestação do Pró-Reitor de Planejamento à época, a equipe concluiu que “a 

unidade não comprovou a prévia aprovação pelo Ministério da Educação do pedido de 

ajuste do acordo, nem apresentou o respectivo documento de alteração do Acordo de 

Metas n.° 44, de março de 2018, devidamente assinado pelas partes” e que “os recursos 

orçamentários previstos ainda seriam insuficientes para fazer frente ao custo total da 

obra contratada”.   

 

Do mesmo modo, ao efetuar a aquisição do imóvel do antigo Cinema Icaraí para a 

implantação do Espaço Cultural Multiuso sem garantia dos recursos necessários para 

reformá-lo e fazê-lo funcionar, criou-se para a Universidade um impasse quanto à 

utilização, conservação e manutenção do espaço.   

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apurar responsabilidade pelo descumprimento do Acordo de Metas n°. 

44, firmado entre a UFF e o MEC; pela realização de investimentos que ultrapassaram o 

exercício financeiro sem inclusão no Plano Plurianual; e pela contratação de despesas 

sem adequada previsão orçamentária e financeira, que resultaram em empreendimentos 

inacabados e paralisados com gastos na ordem de 64 milhões de reais e prejuízo potencial 

de aproximadamente 3 milhões de reais. 
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Recomendação 2: Elaborar plano de contingência, com monitoramento periódico, para as 

obras de construção do Instituto de Química (Contrato nº 42/2012), da Faculdade de 

Farmácia (Contrato nº 32/2013) e das demais obras inacabadas porventura existentes, no 

qual deverão ser explicitadas as decisões da atual gestão quanto sua priorização, 

estimativa de tempo e de recursos financeiros para conclusão de cada uma delas. 

 

Recomendação 3: Implantar mecanismos administrativos que assegurem a elaboração 

prévia de estudos de demanda para subsídio aos projetos de 

aquisição/construção/reforma/locação de imóveis, e que contemplem as seguintes 

variáveis mínimas: 1) previsão de demanda; 2) fluxo orçamentário-financeiro capaz de 

assegurar os projetos do início ao fim; 3) aprovação superior do estudo (Reitor, Conselho 

Superior ou autoridade delegada); e 4) justificativa do não aproveitamento de imóveis 

porventura existentes mas ociosos. 

 

 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Espaços ocupados por particulares sem estudo de demanda prévio em todos os 

processos analisados, sem prévia licitação em seis dos oito processos, sendo quatro 

com termos de permissão de uso expirados há pelo menos 3 anos, além de 

identificação de dois espaços ocupados irregularmente. 

 

Fato 
 

Em 2007/2008, foram instaurados processos visando a elaboração de novos instrumentos 

legais para a outorga de espaços físicos da UFF pelo fato de suas ocupações não estarem 

formalizadas adequadamente frente à legislação em vigor à época, mantendo-se os 

mesmos ocupantes. A unidade optou pelo Termo de Permissão de Uso – TPU por 

considerar que eram outorgas precárias, isto é, que poderia ser solicitada a desocupação 

dos espaços a qualquer momento (apesar de alguns permissionários serem os mesmos há 

30 anos, conforme informações constantes nos processos disponibilizados e nas visitas 

realizadas). 

 

A vigência dos Termos assinados em 2007/2008 era de 12 meses, podendo ser renovada 

por iguais períodos, mas sem definição de prazo máximo. Os processos foram submetidos 

à Procuradoria, que aprovou as minutas dos TPUs, sem fazer referência à necessidade de 

licitação, nem ao estabelecimento de prazo limite. 

 

Dos oito Termos analisados, seis não tiveram processo licitatório para a escolha do 

outorgado. Quatro deles foram sendo renovados cinco/seis vezes, com aprovação da 

Procuradoria, sendo suas taxas de ocupação reajustadas anualmente pelo IGP-M, 

perfazendo um período total de 72/84 meses (de 2007/2008 a 2014/2015), quando então 

a Procuradoria informou não ser mais possível suas renovações (Processos n.º 

23069.002868/2008-11, 23069.003455/2008-53, 23069.003457/08-42 e 

23069.054437/2007-59). Seus espaços permanecem ocupados mesmo com os termos 

expirados.  Outros dois Termos, apesar de assinados em 2017, tiveram como origem 

Termos de 2008, sem licitação, sendo um deles firmado com a irmã da permissionária 

anterior que faleceu e o outro com o mesmo permissionário (Processos n.º 

23069.007265/2017-04 e 23069.003456/2008-06).  
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Para os demais Termos da amostra ocorreram procedimentos licitatórios, pelo fato de 

serem outorgas de novos espaços (Processos n.º 23069.020100/2015-58 e 

23069.021110/2013-49). 

 

Em 08/09/2014, a gerente da área responsável pelas permissões de uso (subordinada à 

época à Prefeitura Universitária) registrou nos processos de permissão que em função do 

reduzido quadro de pessoal, não seria possível realizar procedimentos, como Laudos de 

Avaliação Técnica e Financeira, Termos de Referência e demais correlatos, para 

possibilitar nova seleção de permissionário, após o período de 60 meses como indicado 

pela PROGER e que, visando não ocorrer renúncia de receita, havia sido autorizado que 

as Permissões de Uso fossem prorrogadas, com a emissão das respectivas Guias de 

Recolhimento da União pela GGPU, e solicitou orientação da Procuradoria quanto aos 

procedimentos a serem adotados. 

 

Entretanto, considerando as divergências de posicionamento entre os Procuradores, em 

setembro/2015 a DCF solicitou um posicionamento definitivo sobre a situação das 

permissões de uso com vigência superior a sessenta meses (Processo n.º 

23069.007724/2015-80).  

 

A Nota n.º 00042/2016/CCJA/PFUFF/PGF/AGU, de 22 de fevereiro de 2016, registra o 

posicionamento da Procuradoria: “Diante de todo o arcabouço doutrinário e legal que já 

constam dos presentes autos, entendo que há concordância de entendimento entre a 

gerência GGPU/DCF/UFF e a PF/UFF quanto a possibilidade de se renovar as 

permissões de uso oriundas de licitações passadas, que estejam com seus prazos iniciais 

finalizados e em cumprimento aos seus escopos originários, através de novos pactos, sem 

determinação de prazo, visando a preservação de sua natureza jurídica precária, 

devidamente atualizados monetariamente”. Acrescenta que “os espaços a serem 

ocupados por reprografias e cantinas e afins nos novos Campi da UFF, igualmente 

deverão ser licitados, conforme as providências e procedimentos de praxe”. 

 

Anteriormente no mesmo processo, por meio da Nota n.º 

116/2015/CCJA/PFUFF/PGF/AGU, de 05 de outubro de 2015, registrou sua lembrança 

sobre fatos ocorridos na época da regularização da situação das ocupações: “Se bem me 

recordo, decidiu-se, a princípio, utilizar a licitação como o meio mais adequado de 

escolher novos permissionários, pois, se assim não o fosse, qual o critério seria utilizado 

para escolher tais administradores desses serviços?”. Porém, não consta no processo, 

nem nas documentações apresentadas pela Unidade durantes os trabalhos de auditoria, 

comprovação da ocorrência das referidas licitações. Acrescente-se que, em resposta à 

solicitação de disponibilização dos processos das outorgas anteriores, a GGPU informou 

não ter localizado os respectivos processos. 

 

Em que pesem as notas emitidas pela Procuradoria, cabe apresentar os seguintes 

posicionamentos divergentes: 

 

a) Parecer n.º 003/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU  

“(...) II.1.2.Permissão de Uso. 

 

22. Ainda segundo Celso Antônio3, 

33. Permissão de uso de bem público é o ato unilateral, precário e 

discricionário quanto à decisão de outorga, pelo qual se faculta a alguém o 

uso de um bem público. Sempre que possível, será outorgada mediante 
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licitação ou, no mínimo, com obediência a procedimento em que se 

assegure tratamento isonômico aos administrados (como, por exemplo, 

outorga na conformidade de ordem de inscrição). Foi dito 'sempre que 

possível", pois, em certos casos, evidentemente, não haveria como efetuá-la. 

Sirva de exemplo a já mencionada hipótese de solicitação, feita por quem 

explore bar ou restaurante, para instalar mesinhas na calçada lindeira ao 

estabelecimento. (grifamos) 

23. Assim, temos que, diferentemente da autorização, a permissão de uso necessita 

também de um procedimento prévio que garanta a isonomia entre os potenciais 

interessados. 

24. No exemplo citado pelo autor - sobre a solicitação de bares ou restaurantes para 

ocuparem a calçada lindeira com mesinhas -, ainda que aparentemente não se veja 

qualquer óbice em utilizar-se do mecanismo da autorização de uso para este fim, na 

medida em que o uso se dê com exclusividade, principalmente nos casos de existência de 

outros estabelecimentos próximos com interesse no uso da mesma área, há sim a 

necessidade da adoção de critérios isonômicos de disputa, sendo, por isso, recomendável 

a adoção da permissão de uso. 

25. Nesse sentido, a própria Lei de Licitações (LCC) prevê: 

Lei n.º 8.666/1993 

Art. 22 As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 

contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 

ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. (grifamos) 

26. (...) 

27. Portanto, temos que a permissão de uso também é discricionária, mas somente quanto 

à decisão de outorga, e não no tocante a quem seria o seu exclusivo beneficiário.  

28. Ainda assim, é um instituto unilateral, precário (pode ser revogado a qualquer tempo) 

e, a priori, não gerador de direitos ao beneficiário - exceto se, em condição à outorga, 

este tenha pago algum preço pelo uso por determinado período de tempo. (...)” 

 

b) Acórdão n.º 4200/2011 - Segunda Câmara 

“(...) 

35. Assim, ainda que a ocupação do imóvel da UFPel fosse precária e pudesse ser 

considerada como permissão de uso, compreendida esta em seu conceito doutrinário, 

seria necessária a realização de licitação ou procedimento similar. Nesse sentido é 

também o ensinamento de Marçal Justen Filho, ao comentar o art. 2º da Lei 8.666/1993, 

conforme trecho a seguir: 

‘Algumas dúvidas surgem a propósito de concessão e permissão de uso de bens públicos. 

Essas figuras não estão explicitamente reguladas na Lei nº 8.666 e a elas não se referem 

as Leis nº 8.987 e nº 9.074 (que dispõem sobre a concessão e permissão de serviços 

públicos). A omissão legislativa não pode conduzir à interpretação da ausência de 

obrigatoriedade de licitação. Aliás, veja-se que o art. 2º da Lei nº 8.666 alude 

genericamente a ‘concessões e permissões’, sem qualificar seu objeto. 

Também não seria relevante o argumento de eventual gratuidade na cessão do uso de 

bens públicos em favor de particulares. 

Deve-se tomar-se em vista, como ponto de partida, a previsão constitucional de que todas 

as contratações administrativas serão precedidas de licitação, ressalvadas as exceções 

indicadas em lei. Portanto, a regra geral será a da licitação prévia. 

(...)” 

 

c) Decisão n.º 585/1997 - Plenário 
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“ (...) 

Decisão:  

O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:  

1. conhecer da presente denúncia, para considerá-la procedente;  

2. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, com fundamento no art. 

71, inciso IX, da Constituição Federal, que, tendo como parâmetro os prazos fixados nos 

subitens 8.3 e 8.4 seguintes, adote providências no sentido de que, ressalvada a hipótese 

de que trata o art. 6º da Lei nº 8.958/94, os contratos de concessão de uso objetivando a 

ocupação de áreas da Universidade por particulares sejam precedidos de licitação, nos 

termos do art. 2º da Lei nº 8.666/93 (...);  

 

Além desses, cabe acrescentar que a Norma de Serviço n.º 568/2006, de 11/04/2006, da 

própria Universidade, ainda em vigor, registra:  

a) artigo 1º 

“Fica instituído o processo de seleção de permissionários para uso dos bens imóveis da 

Universidade Federal Fluminense, mediante Certame Licitatório, aplicando-se 

subsidiariamente no que couberem os termos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações 

introduzidas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, e outras normas conexas, bem como pelos 

termos da presente Norma de Serviço.”; 

b) artigo 3º 

“Os Permissionários de uso de espaços físicos da Universidade, selecionados na forma 

da presente Norma de Serviço, salvo os casos previstos em lei, poderão, após avaliação 

da qualidade dos serviços que prestam, serem renovadas suas Permissões por igual 

período, a critério da Administração, independente de nova seleção por, no máximo 60 

meses, sempre submetidos aos termos da presente Norma de Serviço, através da CGPU 

– Comissão de Gestão de Permissão de Uso da Universidade.” 

 

Cabe ainda registrar que em nenhum dos processos analisados consta estudo de demanda 

prévio para identificação da demanda da comunidade universitária por serviços. 

 

Apesar de o Gerente de Gestão de Permissão de Uso – GGPU e o Diretor do 

Departamento de Contabilidade e Finanças – DCF/PROPLAN informar que o 

estabelecimento dos serviços é promovido conforme demanda local, não foi esclarecido 

como é realizado e nem disponibilizado documentação pertinente. Na análise de um dos 

processos relativo a renovação do termo de outorga (Processo n.º 23069.002868/2008-

11), foram identificadas declarações da comunidade universitária afirmando que os 

serviços prestados pelo permissionário em comento estavam correspondendo às 

expectativas dos consumidores locais e que, por essa razão, gostariam de sua manutenção 

na prestação do serviço de restaurante/lanchonete, o que caracteriza avaliação sobre a 

qualidade do serviço prestado e não sua necessidade. 

 

Importante registrar que nas visitas realizadas in loco foram identificadas duas ocupações 

não constantes da relação inicial disponibilizada pela Unidade: 

a) espaço ocupado por máquinas reprográficas no térreo do Bloco H do Campus do 
Gragoatá (desde 2017); e 
b) espaço ocupado por máquinas reprográficas no térreo do HUAP, ao lado do Terminal 
de Caixa Eletrônico do Banco do Brasil (não foi possível averiguar o tempo de início da 
ocupação). 
 

Em resposta, a GGPU informou desconhecer tais ocupações e que não foi instada a 

promover permissões de uso para reprografias no HUAP. Acrescentou que, na hipótese 
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de tais ocupações não estarem regulares, reiterava os termos da Norma de Serviço da UFF 

n.º 667/2018, que dispõe que cabem aos dirigentes das Unidades da UFF as providências 

em caso de ocupações não autorizadas. 
   
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de realização de licitação para a outorga de espaços públicos após a expiração 

do prazo máximo de 60 meses, amparada em Parecer da Procuradoria Jurídica, apesar de 

tal exigência constar na Norma de Serviço da UFF.  

 

Falha na rotina que não prevê a realização de estudo sobre a demanda por serviços para 

as outorgas de espaço físico da UFF.   

 

Falhas nos controles quanto aos espaços físicos ocupados na UFF. 

  
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de e-mail encaminhado em 04 de setembro de 2018, a Coordenadora de Gestão 

Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UFF apresentou a seguinte 

manifestação da área responsável: 

“A Universidade Federal Fluminense vem promovendo a regularização das atuais 

permissões de Uso, que estão com seu instrumento jurídico-administrativo com prazo 

esgotado. Para tanto, consultamos sempre a Procuradoria Federal Junto à UFF que, 

caso a caso, vem se manifestando pela possibilidade de renovação das permissões que 

atendem ao interesse da Universidade. 

Quanto aos novos espaços em que eventualmente se pretenda estabelecer uma permissão 

de uso, utilizamos sempre o procedimento licitatório, a exemplo do que já vem ocorrendo 

desde o ano de 2015.”   

Sobre o estudo prévio, por meio de e-mail encaminhado em 04 de setembro de 2018, a 

Coordenadora de Gestão Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UFF 

apresentou a seguinte manifestação da área responsável: 

“Esta Pró-reitoria entende que as Unidades têm autonomia para definir, em razão dos 

anseios de sua comunidade, o que será implantado em termos de serviços para atender 

à sua respectiva unidade acadêmica.”   

 

Sobre a existência de termos expirados e ocupações irregulares, por meio de e-mail 

encaminhado em 04 de setembro de 2018, a Coordenadora de Gestão Institucional da Pró-

Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UFF apresentou a seguinte manifestação da área 

responsável: 

“A Universidade vem trabalhando na avaliação de cada permissão de uso cujo prazo 

está vencido para avaliar a conveniência em renová-las, sempre com prévia 

manifestação da Procuradoria Federal sobre a viabilidade jurídica das pretensões 

administrativas. 

Com relação às ocupações identificadas, não constantes da relação inicial 

disponibilizada pela Universidade, a do Bloco H já foi interrompida e será cobrada pelo 

tempo que ocupou o espaço. As do HUAP foram notificadas ao Diretor para que tome as 

providências cabíveis”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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O procedimento adotado pela UFF quanto a renovação das permissões após 60 meses sem 

a realização de licitação não é corroborado pelos diversos posicionamentos apresentados 

anteriormente, além de não estar previsto em sua própria Norma de Serviço n.° 568/2006 

11/04/2006, que estabelece que as permissões podem ser renovadas, independente de 

nova seleção por, no máximo 60 meses. Dessa forma, entende-se como necessária a 

realização de licitação para seleção de permissionários para as outorgas que já atingiram 

o prazo máximo permitido. 

 

Sobre a necessidade de estudo prévio para identificação da demanda da comunidade 

universitária por serviços, a equipe concorda que as Unidades tenham autonomia para 

definir, em razão dos anseios de sua comunidade, os serviços a serem implantados. 

Entretanto, não ficou demonstrada nos processos analisados a realização de uma pesquisa 

ampla (não apenas com quem já utiliza o serviço), nem a forma que as Unidades 

utilizaram para aferir essas necessidades. 

 

Quanto as ocupações indevidas, a Unidade apresentou as medidas adotadas com vistas a 

sua regularização. 
   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar procedimento licitatório para seleção dos outorgados dos 

espaços constantes nos Processos n.º 23069.002868/2008-11, 23069.003455/2008-53, 

23069.003456/2008-06, 23069.003457/2008-42, 23069.054437/2007-59 e 

23069.007265/2017-04, tendo por base estudo sobre a demanda por serviços. 

 

Recomendação 2: Inserir na Norma de Serviço n.° 568/2006, de 11/04/2006, ou na que 

lhe vier a substituir, a necessidade de elaboração de estudos prévios sobre a demanda por 

serviços a serem disponibilizados para a comunidade universitária nos processos relativos 

a outorga de espaços físicos dentro da Universidade. 

 

Recomendação 3: Realizar a cobrança do espaço ocupado irregulamente por máquinas 

reprográficas no térreo do Bloco H do Campus do Gragoatá. 

 

Recomendação 4: Agilizar a regularização do espaço ocupado irregularmente por 

máquinas reprográficas no térreo do HUAP, ao lado do Terminal de Caixa Eletrônico do 

Banco do Brasil, incluindo a cobrança do período da ocupação. 

 

 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Taxa de outorga calculada com base em laudo emitido em 2008 e divergência nos 

percentuais utilizados na cobrança dos ressarcimentos relativos a água e energia 

elétrica, sem a implementação de aferição individual do consumo. 

 

Fato 
 

Os últimos Laudos de Avaliação Técnica para formulação das taxas de permissão de uso 

foram elaborados em 2008. Apesar de os valores serem corrigidos anualmente pelo IGP-

M, não ocorreu atualização frente aos valores de mercado após essa data. Sobre o assunto, 

o Gerente da GGPU e o Diretor do DCF informaram, em 29/06/2018, por meio do 

Memorando DCF n.º 293/2018, que “A administração não percebeu alteração de valor 

no ponto comercial em análise e entendeu que a renovação anual pelo IGP-M era 
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suficiente para manter a atualização do valor inicial aferido pela SAEN.” Cabe registrar 

que não foi apresentada a documentação que amparou a percepção da administração sobre 

ausência de alteração no valor do ponto comercial.  

 

Especificamente quanto ao Processo n.º 23069.021110/2013-49, acrescentou: 

“Entretanto, uma vez que uma possível renovação ainda não ocorreu, em caso de 

orientação sobre a necessidade de solicitar novo laudo de avaliação para estabelecer 

valores de referência, o solicitaremos como condição indispensável à nova avença.” 

 

O método utilizado em 2007/2008 para avaliação dos espaços ocupados por 

trailers/quiosques/lanchonetes foi o Método Involutivo (Método do Máximo 

Aproveitamento Eficiente), conforme orientação da IN ON-GEADE-004, de 25/02/2003 

e seu Anexo datado de 28/08/2002, da SPU e da ABNT NBR 14653-2:2004 (esse método 

consiste em obter o valor do terreno através do estudo de viabilidade técnico-econômica, 

compatível com as características do mesmo e as condições do mercado: considera a 

receita provável, as despesas inerentes à transformação do terreno no empreendimento 

projetado, a margem de lucro do empreendedor e despesas de comercialização).  

 

Quanto aos espaços ocupados pelas duas das cantinas e por uma das reprografias (para a 

outra não foi identificada pesquisa de mercado), o método utilizado foi o Método 

Comparativo de Dados de Mercado, conforme orientação da IN ON-GEADE-004, de 

25/02/2003 e seu Anexo datado de 28/08/2002, da SPU e da ABNT NBR 14653-2:2004 

(esse método consiste em fazer razoável amostragem de aluguéis no bairro transportando 

para o imóvel um preço médio por metro quadrado, mantidos os padrões de 

homogeneização de áreas, obedecendo tanto quanto possível as características de 

similaridade). 

 

Verificou-se compatibilidade dos valores das outorgas entre as duas cantinas da amostra 

e entre os três trailers com características similares. Entretanto, o mesmo não ocorre com 

os valores das permissões dos espaços outorgados para os serviços de reprografia por 

meio do Processo n.º 23069.021110/2013-49 (11,69m2 por R$1.100,00) e do Processo 

n.º 23069.054437/2007-59 (30,52m2 por R$724,74 – espaço quase três vezes maior). 

Apesar de solicitada, não foi apresentada justificativa para a ausência de similaridade. 

 

Sobre os ressarcimentos das despesas com água e energia elétrica, verificou-se que estão 

sendo pagos conforme verificado nos sistemas governamentais. 

 

Entretanto, os Termos de Permissão de Uso – TPU assinados em 2007/2008 previam o 

ressarcimento de energia elétrica e água no percentual de 30% da taxa de ocupação, até 

que fossem definidas formas de aferição individuais, promovidas pela permitente. Nos 

novos Termos assinados a partir de 2013, o percentual aumentou para 40%.  Apesar disso, 

o percentual utilizado para o cálculo da Guia de Recolhimento da União - GRU a ser paga 

pelos permissionários com Termos assinados em 2007/2008, vencidos em 2013/2014 e 

sem renovação formal, continuou sendo de 30%. Considerando os processos da amostra 

e o período de verificação dos pagamentos nos sistemas governamentais (janeiro/2017 a 

junho/2017), essa diferença resultou em um montante de R$8.545,67. 

 

Apesar de solicitado, a Unidade não informou a metodologia adotada para a definição do 

percentual de 30% e 40% para o ressarcimento referente à energia elétrica e água, nem o 

motivo da não inclusão, por exemplo, do serviço de segurança no cálculo do percentual 

do ressarcimento de despesas. 
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Registra-se que, apesar de previsto nos Termos de Permissão de Uso, ainda não foram 

definidas formas de aferição individuais dos consumos de energia elétrica e água dos 

imóveis outorgados. 

   
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de rotina de outorga de espaços públicos que preveja a necessidade de 

elaboração de Laudos de Avaliação Técnica para adequação dos valores das taxas aos de 

mercado, por ocasião do encerramento do prazo máximo de vigência das outorgas. 

 

Manutenção de cobrança de valores referentes aos ressarcimentos de despesas amparada 

em Termos de Permissão de Uso com vigência vencida. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 Por meio de e-mail encaminhado em 04 de setembro de 2018, a Coordenadora de Gestão 

Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UFF apresentou a seguinte 

manifestação da área responsável: 

“Estamos em vias de aprovar Norma de Serviço atualizada para regular a matéria das 

permissões de uso e que disporá sobre a necessidade de elaboração de novo Laudo de 

Avaliação do Imóvel a cada cinco anos, a fim de se atualizar os valores cobrados como 

Taxa de Ocupação e indenizações (água, energia, jardinagem, vigilância), além da 

verificação de adequação do imóvel ao fim a que se pretende utilizar. “  

  

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Sobre os ressarcimentos, por meio de e-mail encaminhado em 04 de setembro de 2018, a 

Coordenadora de Gestão Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UFF 

apresentou a seguinte manifestação da área responsável: 

“Quanto aos novos espaços ocupados desde o ano de 2015, a SAEN já vem elaborando 

o Laudo de Avaliação do imóvel prevendo os ressarcimentos tais como água e energia 

elétrica, de forma individualizada. Para os demais espaços, conforme apontado no item 

anterior, novos Laudos serão elaborados a cada cinco anos, já no atual modelo 

praticado, acabando assim com os percentuais cobrados anteriormente em função das 

taxas de ocupação.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, a Coordenadora de Gestão Institucional da Pró-Reitoria de 

Planejamento informou que a nova Norma de Serviço irá contemplar a necessidade de 

atualização dos laudos a cada cinco anos, bem como que os ressarcimentos serão 

realizados com base no consumo individual. 

 

Cabe registrar que nos dois processos instaurados a partir de 2015 (Processos n.º 

23069.020100/2015-58 e 23069.007265/2017-04) constantes da amostra, não foram 

identificadas formas individualizadas de aferição dos gastos com água e energia elétrica. 

Nesses processos, o ressarcimento é realizado considerando o percentual de 40% da taxa 

de ocupação.     

 

Considerando que, conforme manifestação da Unidade, a SAEN vem elaborando laudo 

prevendo os ressarcimentos de forma individualizada há pelo menos três anos (desde 
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2015), há necessidade de avaliação quanto a suficiência dos 40% cobrados até a 

implementação da aferição individual.     
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabelecer rotina de outorga de espaços públicos que preveja a 

necessidade de elaboração de Laudos de Avaliação Técnica para adequação dos valores 

das taxas aos de mercado, por ocasião do encerramento do prazo máximo de vigência das 

outorgas. 

 

Recomendação 2: Rever o valor da taxa de permissão de uso constante do Processo n.º 

23069.054437/2007-59, tendo em vista a ausência de similaridade com a do Processo n.º 

23069.021110/2013-49. 

 

Recomendação 3: Identificar os Termos de Permissão de Uso que utilizam o percentual 

de 30% para ressarcimento das despesas com água e energia elétrica e atualizar esse 

percentual para 40%, em especial, os seguintes processos 23069.002868/2008-11, 

23069.003455/2008-53, 23069.003456/2008-06, 23069.003457/2008-42, 

23069.054437/2007-59. 

 

Recomendação 4: Elaborar estudo demonstrando que o percentual de 40% é suficiente 

para garantir o ressarcimento das despesas pagas pela UFF derivadas da utilização dos 

espaços por terceiros. 

 

Recomendação 5: Implementar as formas de aferição individuais dos consumos de 

energia elétrica e água, conforme previsto nos Termos de Permissão de Uso. 

 

 

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de fiscal designado para monitorar os Termos de Permissão de Uso. 

 

Fato 
 

Os Termos de Permissão de Uso - TPU não contêm cláusula que estabeleça designação 

de fiscal para a outorga. Nem há portaria de designação de fiscal para os Termos, 

conforme informado pelo Gerente da Gerência de Gestão de Permissão de Uso - GGPU 

e pelo Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças – DCF/PROPLAN. 

 

Em resposta à solicitação de disponibilização de relatórios de fiscalização, o Diretor do 

DCF informou que as fiscalizações quanto ao pagamento da Taxa de Ocupação são 

realizadas por meio eletrônico e as demais obrigações do permissionário são fiscalizadas 

pela própria comunidade universitária que utiliza os serviços oferecidos pelo 

permissionário, de forma que as falhas/reclamações são levadas à Gerência de Gestão de 

Permissão de Uso que, a partir daí, atua notificando o responsável pela outorga. 

 

Entretanto, considerando que a comunidade universitária não tem conhecimento das 

cláusulas dos TPUs, verifica-se que não ocorre fiscalização periódica adequada do 

cumprimento das cláusulas dos TPUs. 

Tal situação foi comprovada nas visitas realizadas in loco, quando foi identificado 

descumprimento de regras dos Termos, tais como: 
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a) Dois dos seis permissionários do ramo de alimentação fazem fritura no espaço 

ocupado (Processo n.º 23069.002868/2008-11 e 23069.007265/2017-04); 

b) Um dos permissionários do ramo de alimentação vende cigarro avulso (Processo n.º 

23069.003457/2008-42); 

c) Um dos permissionários do ramo de alimentação possui botijão de gás instalado no 

interior do espaço ocupado. (Processo n.º 23069.020100/2015-58) 

d) Nenhum permissionário possui extintor na validade, cabendo registrar que próximo 

a três dos espaços ocupados existem extintores da UFF; 

e) Cinco permissionários informaram não ter feito os seguros previstos no TPU. Quanto 

às outras três permissões, os atendentes não souberam responder a questão.  

Além disso, não foram identificados nos processos analisados, nem foram localizados 

pelo Gerente da GGPU, documentos da Gerência autorizando a realização de benfeitorias 

nos espaços ocupados pelos permissionários. 

 

Quanto ao controle dos pagamentos das outorgas, conforme informado pelo Diretor do 

Departamento de Contabilidade e Finanças, mensalmente a GGPU apura via SISGRU se 

cada permissionário pagou os valores devidos.  Entretanto, questionados sobre os valores 

de multa e juros em aberto registrados nas planilhas constantes nos processos analisados, 

o Gerente da GGPU e o Diretor do DCF informaram, por meio do Memorando DCF n.º 

271/2018, de 21/06/2018, que o saldo deriva de falhas na planilha que não está preparada 

para tratar pagamentos realizados após a data, devido a fatores alheios à vontade do 

permissionário:  defeito na geração da GRU por parte do site do Tesouro Nacional; erros 

de digitação na confecção da GRU; greves da universidade; equívocos nos valores 

cobrados, o que enseja correção depois do vencimento. E que estão trabalhando na criação 

de uma nova planilha de controle que possibilite corrigir a distorção. 

 

Também não foi identificada a existência de procedimento formalizado para o controle 
dos TPUs, que defina o fluxo, os responsáveis e a periodicidade das atividades. 
 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de rotina de outorga de espaços públicos que preveja a necessidade de 
designação de fiscal para monitoramento dos TPU e de definição de fluxo, responsáveis 
e periodicidade das atividades.  
 

Inadequabilidade das planilhas de controle dos pagamentos realizados.  
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de e-mail encaminhado em 04 de setembro de 2018, a Coordenadora de Gestão 

Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UFF apresentou a seguinte 

manifestação da área responsável: 

“Com vistas a aprimorar seus procedimentos, a PROPLAN está desenvolvendo um Plano 

de Ações para definir procedimentos formalizados de controle e acompanhamento das 

permissões de uso, estabelecendo fluxos, responsáveis e periodicidade das atividades. 

Tal plano tem por objetivo, em primeiro lugar, publicar nos próximos 45 dias a nova 
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Norma de Serviço anteriormente mencionada e, com o novo arcabouço, rever todos os 

laudos de avaliação dos imóveis, objeto das permissões de uso e regularizar os casos 

cuja vigência do Termo de Permissão já esteja defasada.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação apresentada pela Unidade ratifica as considerações apresentadas no 

campo “fato” quanto às falhas no controle e acompanhamento das permissões de uso.      
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Identificar os Termos de Permissão de Uso sem designação de fiscal e 

providenciar as respectivas designações. 

 

Recomendação 2: Adequar a planilha de controle dos pagamentos realizados, a fim de 

eliminar as falhas no cálculo dos juros e multa. 

 

Recomendação 5: Adotar rotina para o controle das outorgas que preveja designação de 

fiscal e definição de fluxo, responsáveis e periodicidade das atividades. 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
Certificado: 201900524 
Unidade(s) Auditada(s): Universidade Federal Fluminense 

Ministério Supervisor: Ministério da Educação 

Município (UF):  Niterói (RJ) 

Exercício: 2018 
 
 
1. Tendo em vista os aspectos observados no processo de Prestação de 

Contas Anual do exercício de 2018 da Universidade Federal Fluminense, expresso a 

seguinte opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e 

recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

2.  Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 

trabalho evidenciado no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº. 201900524, em 

atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades 

examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do 

exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada. 

 

3.  O escopo do trabalho englobou a avaliação da qualidade do gasto de 

serviços terceirizados de limpeza, por meio do exame de atos e fatos ocorridos em 2018. 

Além disso, foram avaliados os controles existentes na Unidade quanto à prevenção ao 

risco a incêndios e a ocupação dos imóveis da Universidade para as suas atividades 

típicas. 

 

4. Considerando o escopo do trabalho, o material disponibilizado à equipe 

de auditoria e as evidências constantes do Relatório já citado, a opinião da UAIG é a 

certificação pela Regularidade com Ressalva, tendo em vista ter sido registrado o 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 
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seguinte achado de auditoria com impactos relevantes que comprometem os objetivos 

da Unidade: 

 

- Falhas no planejamento e na fiscalização do serviço de limpeza, com prejuízo estimado 

de R$ 793.551,14, no período de março a novembro de 2018, relativos a vale-transporte, 

uniformes e horas extras (Achado 4). 

 

5. Sobre o achado de auditoria que resultou na certificação emitida 

relacionada à análise da qualidade do gasto com serviços terceirizados de limpeza, 

concluiu-se que houve falhas (a) no planejamento da contratação dos serviços de 

limpeza, ensejando a realização de processo de dispensa emergencial e posterior 

prestação de serviços sem respaldo contratual; e (b) no acompanhamento, fiscalização 

e execução do serviço, gerando prejuízo estimado em R$ 793.551,14 no período de 

março a novembro de 2018, com relação a vale-transporte, uniformes e horas extras. 

 

6.  Complemento a manifestação acerca dos atos de gestão com as seguintes 

observações. 

 

7. Quanto à avaliação dos controles existentes na Unidade para prevenção 

ao risco a incêndios, identificou-se que 92,77% das edificações não possuem Laudo de 

Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do 

Rio de Janeiro. 

 

8. Já no que tange à ocupação de imóveis para atividades finalísticas da 

Universidade, constatou-se fragilidade de planejamento orçamentário-financeiro, 

evidenciada pela insuficiência de recursos para garantir as obrigações contratuais 

assumidas, ocasionando em paralisação de empreendimentos em estado inacabado 

com gastos na ordem de R$ 64 milhões e prejuízo potencial de aproximadamente R$ 3 

milhões. 

 

9. Posto isso, friso a importância de se adotarem medidas saneadoras em 

relação às falhas apontadas, visando o contínuo aperfeiçoamento da gestão. 

 

10. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da 

Lei nº. 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto nº. 93.872/86 e 
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inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010, determino providências para informar ao 

Ministro de Estado supervisor que as peças sob a responsabilidade da CGU estão 

inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento 

Ministerial de que trata o art. 52, da Lei nº. 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal 

de Contas da União por meio do mesmo sistema. 

 

Brasília/DF, 16 de agosto de 2019. 

 
 

 
 

Diretor de Auditoria de Políticas Sociais e de Segurança Pública 
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