
CÓD.AÇÃO Ação de auditoria
Ordem de 

serviço
Setor

Relatório 

de 

auditoria

Protocolo 

web-Ufes 

(Lepisma)

Link Constatação Recomendação Situação

Plano de 

Providências 

Permanente 

(RA)

Link

1o. 

Monitorame

nto Prazo 

31/12/2021 

Link

Último 

Monitorame

nto

Prazo de 

manifestação

1

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

administrativos de serviço

de manutenção de centrais

telefônicas

OS -

01/2021

Coordenação de 

Planejamento 

Institucional 

(CPI/Proplan)

RA 

2021001

23068.010

7672021-

09

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28430/

2.6 Constatação:

Precariedade na

identificação e

gerenciamento de

riscos  

2.6.4 Recomendação: Atuar junto à DMCT –

Superintendência de Infraestrutura e à DCOS

– Pró-Reitoria de Planejamento para realizar

o mapeamento dos macroprocessos críticos

dessas unidades

Não 

Atendida

23068.037773

/2021-03

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37726

23/

23068.00516

4/2022-68

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40348

56/

18.01.2022 30/06/2022

1

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

administrativos de serviço

de manutenção de centrais

telefônicas

OS -

01/2021

Diretoria de 

Contratos de 

Obras e Serviços 

(DCOS/Proad)

RA 

2021001

23068.010

7672021-

09

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28430/

2.1 Constatação:

Pagamentos de

faturas com

acréscimos 

moratórios, encargos

financeiros por

atraso e acúmulo de

débitos anteriores

2.1.2 Recomendação: Adotar a metodologia

prevista na IN SEGES/MP n° 05/2017, art. 50,

exigindo do fiscal o recebimento provisório,

para posteriormente realizar o recebimento

definitivo e então enviar o valor

dimensionado à empresa para emissão da

Fatura/Nota Fiscal. 

Não 

Atendida

23068.037773

/2021-03

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37726

23/

23068.00522

5/2022-97

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

42/

18.01.2022 30/06/2022

1

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

administrativos de serviço

de manutenção de centrais

telefônicas

OS -

01/2021

Diretoria de 

Contratos de 

Obras e Serviços 

(DCOS/Proad)

RA 

2021001

23068.010

7672021-

09

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28430/

2.3 Constatação:

Ausência de

detalhamento dos

serviços realizados

acompanhando as

faturas de

pagamento

2.3.2 Recomendação: Exigir, quando da

solicitação de pagamento de fatura, a

apresentação de documentação

comprobatória da realização dos serviços

prestados no período considerado, em

observância ao edital do PE nº 73/2018 e aos

contratos firmados.

Não 

Atendida

23068.037773

/2021-03

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37726

23/

23068.00522

5/2022-97

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

42/

18.01.2022 30/06/2022

1

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

administrativos de serviço

de manutenção de centrais

telefônicas

OS -

01/2021

Diretoria de 

Contratos de 

Obras e Serviços 

(DCOS/Proad)

RA 

2021001

23068.010

7672021-

09

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28430/

2.5 Constatação:

Atraso no

aditamento de

contratos

2.5.1 Recomendação: Anexar ao processo de

acompanhamento nº 23068.017276/2020-08 -

contrato nº 04/2020, os documentos

faltantes para a regularização do aditamento

contratual, quais sejam: Parecer Jurídico e

publicação no DOU

Não 

Atendida

23068.037773

/2021-03

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37726

23/

23068.00522

5/2022-97

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

42/

18.01.2022 30/06/2022

1

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

administrativos de serviço

de manutenção de centrais

telefônicas

OS -

01/2021

Diretoria de 

Contratos de 

Obras e Serviços 

(DCOS/Proad)

RA 

2021001

23068.010

7672021-

09

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28430/

2.6 Constatação:

Precariedade na

identificação e

gerenciamento de

riscos 

2.6.1 Recomendação: Realizar o

mapeamento dos macroprocessos críticos

das unidades, junto à Coordenação de

Planejamento Institucional/Proplan

Não 

Atendida

23068.037773

/2021-03

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37726

23/

23068.00522

5/2022-97

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

42/

18.01.2022 30/06/2022

1

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

administrativos de serviço

de manutenção de centrais

telefônicas

OS -

01/2021

Diretoria de 

Contratos de 

Obras e Serviços 

(DCOS/Proad)

RA 

2021001

23068.010

7672021-

09

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28430/

2.6 Constatação:

Precariedade na

identificação e

gerenciamento de

riscos 

2.6.2 Recomendação: Identificar e descrever

os principais riscos na fiscalização e na gestão

contratual relativamente aos contratos de

telefonia, assim como desenvolver os

controles internos para mitigá-los, com o

apoio do Núcleo de Desenvolvimento

Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento

(Proplan), conforme Portaria 1.072-Reitor, de

11 de maio de 2017.

Não 

Atendida

23068.037773

/2021-03

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37726

23/

23068.00522

5/2022-97

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

42/

18.01.2022 30/06/2022
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1

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

administrativos de serviço

de manutenção de centrais

telefônicas

OS -

01/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Centrais 

Telefônicas 

(DMCT/SI)

RA 

2021001

23068.010

7672021-

09

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28430/

2.1 Constatação:

Pagamentos de

faturas com

acréscimos 

moratórios, encargos

financeiros por

atraso e acúmulo de

débitos anteriores

2.1.1 Recomendação: Cessar a prática de

pagamentos em atraso nos contratos de

prestação de serviços de telefonia e de

acumulação de faturas/débitos anteriores,

sob o risco de comprometimento da

execução contratual, de acordo com o art. 40, 

XIV, “a” da Lei 8.666/1993 e o item 4, “b”,

anexo XI da IN SEGES/MP n° 05/2017.

Não 

Atendida

23068.037773

/2021-03

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37726

23/

23068.00523

4/2022-88

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

53/

18.01.2022 30/06/2022

1

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

administrativos de serviço

de manutenção de centrais

telefônicas

OS -

01/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Centrais 

Telefônicas 

(DMCT/SI)

RA 

2021001

23068.010

7672021-

09

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28430/

2.2 Constatação:

Ausência de uso de

instrumentos de

fiscalização e

ausência de registros

sobre o uso regular

no consumo de voz,

dados e SMS 

2.2.1 Recomendação: Instituir procedimentos

de controle efetivos, tanto quantitativo

(medição dos serviços) como qualitativo,

usando como base os previstos no próprio

edital da licitação PE nº 73/2018 (planilha de

controle de franquia e relatório mensal de

avaliação), possibilitando o controle do

tempo de chamada e consumo pelos usuários

da telefonia móvel e fixa, por linha e ramal,

assim como o registro de inconformidades

nos relatórios de fiscalização

Não 

Atendida

23068.037773

/2021-03

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37726

23/

23068.00523

4/2022-88

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

53/

18.01.2022 30/06/2022

1

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

administrativos de serviço

de manutenção de centrais

telefônicas

OS -

01/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Centrais 

Telefônicas 

(DMCT/SI)

RA 

2021001

23068.010

7672021-

09

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28430/

2.2 Constatação:

Ausência de uso de

instrumentos de

fiscalização e

ausência de registros

sobre o uso regular

no consumo de voz,

dados e SMS 

2.2.2 Recomendação: Informar à Audin sobre

os novos procedimentos a serem instituídos

para controle de consumo das linhas

telefônicas móveis e fixas e, caso os valores

estabelecidos na Portaria nº 2730/2016, art.

2º, § 2º, não sejam mais referencias,

providenciar nova Portaria com os valores

atualizados, assim como os procedimentos de

controle adotados, dando ampla publicidade

aos servidores. 

Não 

Atendida

23068.037773

/2021-03

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37726

23/

23068.00523

4/2022-88

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

53/

18.01.2022 30/06/2022

1

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

administrativos de serviço

de manutenção de centrais

telefônicas

OS -

01/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Centrais 

Telefônicas 

(DMCT/SI)

RA 

2021001

23068.010

7672021-

09

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28430/

2.3 Constatação:

Ausência de

detalhamento dos

serviços realizados

acompanhando as

faturas de

pagamento

2.3.1 Recomendação: Realizar a juntada aos

autos, quando da solicitação de pagamento,

dos demonstrativos com o detalhamento dos

serviços realizados no período considerado,

sendo que o detalhamento por linha

telefônica poderá ser mantido em arquivo

apartado, disponível para consulta, sendo

inserida tal informação no processo de

pagamento, em observância ao edital do PE

nº 73/2018 e aos contratos firmados. 

Não 

Atendida

23068.037773

/2021-03

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37726

23/

23068.00523

4/2022-88

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

53/

18.01.2022 30/06/2022

1

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

administrativos de serviço

de manutenção de centrais

telefônicas

OS -

01/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Centrais 

Telefônicas 

(DMCT/SI)

RA 

2021001

23068.010

7672021-

09

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28430/

2.4 Constatação:

Ausência de

pagamentos no

contrato nº 04/2020

– débito da Ufes com

a empresa telefônica

brasil S.A

2.4.1 Recomendação: Regularizar o

pagamento das Notas Fiscais relativas a todo

o período de prestação de serviço

efetivamente realizado pela empresa

Telefônica Brasil S.A, em sede do contrato nº

04/2021.

Não 

Atendida

23068.037773

/2021-03

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37726

23/

23068.00523

4/2022-88

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

53/

18.01.2022 30/06/2022
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1

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

administrativos de serviço

de manutenção de centrais

telefônicas

OS -

01/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Centrais 

Telefônicas 

(DMCT/SI)

RA 

2021001

23068.010

7672021-

09

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28430/

2.5 Constatação:

Atraso no

aditamento de

contratos 

2.5.2 Recomendação: Atuar com diligência e

proatividade na observância dos prazos de

vigência dos instrumentos contratuais, a fim

de evitar o risco de prestação de serviços sem

cobertura contratual. 

Não 

Atendida

23068.037773

/2021-03

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37726

23/

23068.00523

4/2022-88

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

53/

18.01.2022 30/06/2022

1

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

administrativos de serviço

de manutenção de centrais

telefônicas

OS -

01/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Centrais 

Telefônicas 

(DMCT/SI)

RA 

2021001

23068.010

7672021-

09

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28430/

2.6 Constatação:

Precariedade na

identificação e

gerenciamento de

riscos  

2.6.1 Recomendação: Realizar o

mapeamento dos macroprocessos críticos

das unidades, junto à Coordenação de

Planejamento Institucional/Proplan. 

Não 

Atendida

23068.037773

/2021-03

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37726

23/

23068.00523

4/2022-88

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

53/

18.01.2022 30/06/2022

1

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

administrativos de serviço

de manutenção de centrais

telefônicas

OS -

01/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Centrais 

Telefônicas 

(DMCT/SI)

RA 

2021001

23068.010

7672021-

09

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28430/

2.6 Constatação:

Precariedade na

identificação e

gerenciamento de

riscos  

2.6.2 Recomendação: Identificar e descrever

os principais riscos na fiscalização e na gestão

contratual relativamente aos contratos de

telefonia, assim como desenvolver os

controles internos para mitigá-los, com o

apoio do Núcleo de Desenvolvimento

Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento

(Proplan), conforme Portaria 1.072-Reitor, de

11 de maio de 2017.

Não 

Atendida

23068.037773

/2021-03

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37726

23/

23068.00523

4/2022-88

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

53/

18.01.2022 30/06/2022

1

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

administrativos de serviço

de manutenção de centrais

telefônicas

OS -

01/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Centrais 

Telefônicas 

(DMCT/SI)

RA 

2021001

23068.010

7672021-

09

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28430/

2.6 Constatação:

Precariedade na

identificação e

gerenciamento de

riscos  

2.6.3 Recomendação: Realizar a atualização

do Mapa de Riscos, durante a execução dos

contratos de telefonia, de acordo com

orientação do art. 26, § 1º, IV e anexo IV da

IN SEGES/MP n° 05/2017.

Não 

Atendida

23068.037773

/2021-03

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37726

23/

23068.00523

4/2022-88

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

53/

18.01.2022 30/06/2022

1

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

administrativos de serviço

de manutenção de centrais

telefônicas

OS -

01/2021

Seção de 

Desenvolvimento 

Institucional 

(NDI/Proplan)

RA 

2021001

23068.010

7672021-

09

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3628430/

2.6 Constatação:

Precariedade na

identificação e

gerenciamento de

riscos

2.6.5 Recomendação: Atuar junto à DMCT –

Superintendência de Infraestrutura e à DCOS -

Pró-Reitoria de Administração para realizar a

identificação e o mapeamento dos principais

riscos na fiscalização e gestão dos contratos

de telefonia, assim como a elaboração e

implementação dos controles internos,

conforme art. 20, VII da Portaria nº 1.072-

Reitor, de 11 de maio de 2017. 

Não 

Atendida

23068.037773

/2021-03

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37726

23/

23068.00523

8/2022-66

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

57/

18.01.2022 30/06/2022

7

Regularidade dos serviços

em geral, e, especial de

vigilância, conservação,

transportes e manutenção

do campus de São Mateus 

OS -

02/2021

Coordenação de 

Planejamento 

Institucional 

(CPI/Proplan)

RA 

2021002

23068.010

392/2021-

79

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

27756/

2.7 Constatação:

Fragilidades nos

controles internos

2.7.4 Recomendação: trabalhar com a

Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte

para a realização do mapeamento dos

macroprocessos críticos do setor 

Não 

Atendida

23068.033801

/2021-13

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37636

21/

23068.00524

5/2022-68

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

68/

10/01/2022 30/06/2022

7

Regularidade dos serviços

em geral, e, especial de

vigilância, conservação,

transportes e manutenção

do campus de São Mateus 

OS -

02/2021

Diretoria de 

Infraestrutura - 

Setorial Norte 

(DIN/SI)

RA 

2021002

23068.010

392/2021-

79

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

27756/

2.1 Constatação:

Prestação de serviço

sem cobertura

contratual

2.1.1 Recomendação: apurar a

responsabilidade, em sede de processo

administrativo disciplinar, em relação a todos

os reconhecimentos de dívida oriundos da

falta de cobertura contratual, relativos aos

contratos nº 5/2020 – processo nº

23068.010742/2020-16, nº 32/2019 –

processo nº 23068.045260/2019-43, e nº

19/2020 – processo nº 23068.005539/2020-

28. 

Não 

Atendida

23068.033801

/2021-13

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37636

21/

23068.00525

3/2022-12

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

78/

12/01/2022 30/06/2022

https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034953/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3628430/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3628430/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3628430/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3628430/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3628430/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3772623/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034957/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034957/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034957/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034957/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034957/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034968/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034968/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034968/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034968/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034968/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/


7

Regularidade dos serviços

em geral, e, especial de

vigilância, conservação,

transportes e manutenção

do campus de São Mateus 

OS -

02/2021

Diretoria de 

Infraestrutura - 

Setorial Norte 

(DIN/SI)

RA 

2021002

23068.010

392/2021-

79

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

27756/

2.1 Constatação:

Prestação de serviço

sem cobertura

contratual

2.1.2 Recomendação: adotar procedimentos

e rotinas de trabalho para garantir a

observância dos prazos contratuais e a

realização dos processos licitatórios, com

intuito de evitar o pagamento por

reconhecimento de dívida oriundo da falta de

cobertura contratual

Não 

Atendida

23068.033801

/2021-13

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37636

21/

23068.00525

3/2022-12

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

78/

12/01/2022 30/06/2022

7

Regularidade dos serviços

em geral, e, especial de

vigilância, conservação,

transportes e manutenção

do campus de São Mateus 

OS -

02/2021

Diretoria de 

Infraestrutura - 

Setorial Norte 

(DIN/SI)

RA 

2021002

23068.010

392/2021-

79

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

27756/

2.2 Constatação:

Ausência de licitação

com a realização de

dois contratos

emergenciais 

sucessivos para o

mesmo objeto

contratado

2.2.1 Recomendação: realizar o devido

processo licitatório para a contratação de

prestação do serviço de vigilância armada nas

dependências do Ceunes.

Atendida
23068.033801

/2021-13

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37636

21/

23068.00525

3/2022-12

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

78/

12/01/2022

7

Regularidade dos serviços

em geral, e, especial de

vigilância, conservação,

transportes e manutenção

do campus de São Mateus 

OS -

02/2021

Diretoria de 

Infraestrutura - 

Setorial Norte 

(DIN/SI)

RA 

2021002

23068.010

392/2021-

79

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

27756/

2.3 Constatação:

Inexecução de

serviços por parte da

contratada 

processo(s): 

23068.001849/2020-

73

2.3.1 Recomendação: realizar aplicação de

penalidade conforme previsto na Tabela 2 do

termo de referência – multa de 0,2% sobre o

valor mensal, por não apresentar

documentação regularizada de CNPJ, por mês

de ocorrência, adicionada em 0,4% sobre o

valor mensal pela reincidência, em

conformidade com a cláusula 11, referente

ao Contrato nº 29/2020 – processo nº

23068.001849/2020-73. Enviar os

comprovantes à Audin.

Não 

Atendida

23068.033801

/2021-13

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37636

21/

23068.00525

3/2022-12

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

78/

12/01/2022 30/06/2022

7

Regularidade dos serviços

em geral, e, especial de

vigilância, conservação,

transportes e manutenção

do campus de São Mateus 

OS -

02/2021

Diretoria de 

Infraestrutura - 

Setorial Norte 

(DIN/SI)

RA 

2021002

23068.010

392/2021-

79

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

27756/

2.3 Constatação:

Inexecução de

serviços por parte da

contratada 

processo(s): 

23068.001849/2020-

73

2.3.2 Recomendação: realizar aplicação de

penalidade conforme previsto na Tabela 2 do

termo de referência – multa de 0,4% sobre o

valor mensal, pela suspensão das atividades,

por mês de ocorrência, adicionada em 0,4%

sobre o valor mensal pela reincidência, em

conformidade com a cláusula 11, referente

ao Contrato nº 29/2020 – processo nº

23068.001849/2020-73. Enviar os

comprovantes à Audin.

Não 

Atendida

23068.033801

/2021-13

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37636

21/

23068.00525

3/2022-12

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

78/

12/01/2022 30/06/2022

7

Regularidade dos serviços

em geral, e, especial de

vigilância, conservação,

transportes e manutenção

do campus de São Mateus 

OS -

02/2021

Diretoria de 

Infraestrutura - 

Setorial Norte 

(DIN/SI)

RA 

2021002

23068.010

392/2021-

79

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

27756/

2.4 Constatação: Não

pagamento de

indenizações 

trabalhistas pela

contratada

2.4.1 Recomendação: anexar os

comprovantes de quitação das indenizações

trabalhistas pela contratada no âmbito do

Contrato nº 29/2020 – processo nº

23068.001849/2020-73 no próximo processo

de pagamento e enviar cópia à Audin.

Parcialmen

te Atendida

23068.033801

/2021-13

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37636

21/

23068.00525

3/2022-12

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

78/

12/01/2022 30/06/2022

7

Regularidade dos serviços

em geral, e, especial de

vigilância, conservação,

transportes e manutenção

do campus de São Mateus 

OS -

02/2021

Diretoria de 

Infraestrutura - 

Setorial Norte 

(DIN/SI)

RA 

2021002

23068.010

392/2021-

79

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

27756/

2.4 Constatação: Não

pagamento de

indenizações 

trabalhistas pela

contratada

2.4.2 Recomendação: abster-se de autuar

processo para pagamentos de fornecedor

sem apurar se os colaboradores alocados

receberam a remuneração devida e as

parcelas relativas a verbas trabalhistas e

indenizatórias caso haja rescisão trabalhista.

Atendida
23068.033801

/2021-13

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37636

21/

23068.00525

3/2022-12

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

78/

12/01/2022

https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/


7

Regularidade dos serviços

em geral, e, especial de

vigilância, conservação,

transportes e manutenção

do campus de São Mateus 

OS -

02/2021

Diretoria de 

Infraestrutura - 

Setorial Norte 

(DIN/SI)

RA 

2021002

23068.010

392/2021-

79

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

27756/

2.5 Constatação:

Ausência de

aplicação do

instrumento de

medição de

resultado

2.5.1 Recomendação: aplicar o Instrumento

de Medição de Resultado em todos os

processos de fiscalização de obras e serviços

executados pela Diretoria de Infraestrutura -

Setorial Norte, considerando a constatação

2.5 do Relatório 2021002, relativa ao

Contrato nº 5/2020 – processo nº

23068.010742/2020-16.

Atendida
23068.033801

/2021-13

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37636

21/

23068.00525

3/2022-12

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

78/

12/01/2022

7

Regularidade dos serviços

em geral, e, especial de

vigilância, conservação,

transportes e manutenção

do campus de São Mateus 

OS -

02/2021

Diretoria de 

Infraestrutura - 

Setorial Norte 

(DIN/SI)

RA 

2021002

23068.010

392/2021-

79

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

27756/

2.6 Constatação:

Divergência entre o

valor do posto de

trabalho contratado

e o efetivamente

pago

2.6.1 Recomendação: apresentar memória de

cálculo do valor de R$ 1.272,83, relativo à

medição do mês de março/2020 - processo

de pagamento nº 23068.019318/2020-37, do

Contrato nº 5/2020, e recalcular os valores

constantes na planilha de medição,

informando o total a ser pago e o valor

glosado por faltas e atrasos. 

Não 

Atendida

23068.033801

/2021-13

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37636

21/

23068.00525

3/2022-12

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

78/

12/01/2022 30/06/2022

7

Regularidade dos serviços

em geral, e, especial de

vigilância, conservação,

transportes e manutenção

do campus de São Mateus 

OS -

02/2021

Diretoria de 

Infraestrutura - 

Setorial Norte 

(DIN/SI)

RA 

2021002

23068.010

392/2021-

79

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

27756/

2.6 Constatação:

Divergência entre o

valor do posto de

trabalho contratado

e o efetivamente

pago

2.6.2 Recomendação: ajustar as próximas

planilhas de medição do Contrato nº 5/2020 – 

processo nº 23068.010742/2020-16,

identificando as faltas e atrasos por posto

individual e memória de cálculo, caso haja

glosa.

Atendida
23068.033801

/2021-13

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37636

21/

23068.00525

3/2022-12

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

78/

12/01/2022

7

Regularidade dos serviços

em geral, e, especial de

vigilância, conservação,

transportes e manutenção

do campus de São Mateus 

OS -

02/2021

Diretoria de 

Infraestrutura - 

Setorial Norte 

(DIN/SI)

RA 

2021002

23068.010

392/2021-

79

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

27756/

2.7 Constatação:

Fragilidades nos

controles internos

2.7.1 Recomendação: implantar a

capacitação periódica dos servidores lotados

na Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte

por meio de cursos ofertados pela Escola

Nacional de Administração Pública (Enap), ou

outra instituição com referência nos temas de 

compras públicas e fiscalização de contratos.

Se necessário, solicitar à Progep orientações

para prover a capacitação técnica dos

servidores envolvidos no macroprocesso

Atendida
23068.033801

/2021-13

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37636

21/

23068.00525

3/2022-12

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

78/

12/01/2022

7

Regularidade dos serviços

em geral, e, especial de

vigilância, conservação,

transportes e manutenção

do campus de São Mateus 

OS -

02/2021

Diretoria de 

Infraestrutura - 

Setorial Norte 

(DIN/SI)

RA 

2021002

23068.010

392/2021-

79

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

27756/

2.7 Constatação:

Fragilidades nos

controles internos

2.7.2 Recomendação: realizar o mapeamento

dos macroprocessos críticos da Diretoria de

Infraestrutura - Setorial Norte em conjunto

com a Coordenação de Planejamento

Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento

(Proplan).

Atendida
23068.033801

/2021-13

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37636

21/

23068.00525

3/2022-12

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

78/

12/01/2022

7

Regularidade dos serviços

em geral, e, especial de

vigilância, conservação,

transportes e manutenção

do campus de São Mateus 

OS -

02/2021

Diretoria de 

Infraestrutura - 

Setorial Norte 

(DIN/SI)

RA 

2021002

23068.010

392/2021-

79

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

27756/

2.7 Constatação:

Fragilidades nos

controles internos

2.7.3 Recomendação: identificar e descrever

os principais riscos na gestão e fiscalização

contratual, assim como desenvolver os

controles internos para mitigá-los, com o

apoio do Núcleo de Desenvolvimento

Institucional da Proplan, conforme Portaria

nº 1.072-Reitor, de 11 de maio de 2017.

Atendida
23068.033801

/2021-13

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37636

21/

23068.00525

3/2022-12

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

78/

12/01/2022

https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/


7

Regularidade dos serviços

em geral, e, especial de

vigilância, conservação,

transportes e manutenção

do campus de São Mateus 

OS -

02/2021

Núcleo de 

Desenvolvimento 

Institucional  

(NDI/Proplan)

RA 

2021002

23068.010

392/2021-

79

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

27756/

2.7 Constatação:

Fragilidades nos

controles internos

2.7.5 Recomendação: realizar, em conjunto

com a Diretoria de Infraestrutura - Setorial

Norte, a identificação e o mapeamento dos

principais riscos na gestão e fiscalização

contratual, assim como a elaboração e a

implementação dos controles internos,

conforme Portaria nº 1.072-Reitor, de 11 de

maio de 2017.

Não 

Atendida

23068.033801

/2021-13

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37636

21/

23068.00525

3/2022-12

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

78/

10/01/2022 30/06/2022

6

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

03/2021

Diretoria de 

Infraestrutura de 

Maruípe 

(DIM/SI)

RA 

2021003

23068.010

785/2021-

82

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28465/

2.1 Constatação:

Ausência de

formalização de atos

e atividades

2.1.1 Recomendação: Solicitar à Coordenação

de Planejamento Institucional (CPI/Proplan)

para elaborar junto com a Diretoria de

Infraestrutura de Maruípe o mapeamento

dos principais processos executados

Parcialmen

te Atendida

23068.033017

/2021-05

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37621

02/

23068.00526

3/2022-40

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

93/

07/01/2022 30/06/2022

6

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

03/2021

Diretoria de 

Infraestrutura de 

Maruípe 

(DIM/SI)

RA 

2021003

23068.010

785/2021-

82

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28465/

2.1 Constatação:

Ausência de

formalização de atos

e atividades

2.1.2 Recomendação: Identificar e avaliar os

eventos de riscos na execução das atividades

da Diretoria de Infraestrutura de Maruípe que 

possam comprometer a execução dos

macroprocessos, apontando as respostas aos

riscos identificados. O apoio deve ser

demandado ao Núcleo de Desenvolvimento

Institucional (NDI) da Pró-Reitoria de

Planejamento (Proplan), conforme (Portaria

1.072-Reitor, de 11 de maio de 2017),

considerando Comitê de Integridade,

Governança, Gestão de Riscos e Controles

Internos da Gestão.

Parcialmen

te Atendida

23068.033017

/2021-05

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37621

02/

23068.00526

3/2022-40

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

93/

07/01/2022 30/06/2022

6

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

03/2021

Diretoria de 

Infraestrutura de 

Maruípe 

(DIM/SI)

RA 

2021003

23068.010

785/2021-

82

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28465/

2.1 Constatação:

Ausência de

formalização de atos

e atividades

2.1.3 Recomendação: Adotar procedimento

para que a atuação da Diretoria de

Infraestrutura de Maruípe fique explícito

formalmente nos processos.

Não 

Atendida

23068.033017

/2021-05

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37621

02/

23068.00526

3/2022-40

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

93/

07/01/2022 30/06/2022

6

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

03/2021

Diretoria de 

Infraestrutura de 

Maruípe 

(DIM/SI)

RA 

2021003

23068.010

785/2021-

82

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28465/

2.1 Constatação:

Ausência de

formalização de atos

e atividades

2.1.4 Recomendação: Adotar no contrato nº

07/2020, processo nº 23068.055847/2019-61,

medições em separado de acordo com o

campus em que o serviço foi prestado,

apresentando um consolidado das áreas

Parcialmen

te Atendida

23068.033017

/2021-05

https://proto

colo.ufes.br/

#/document

os/3762102/

23068.00526

3/2022-40

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

93/

07/01/2022 30/06/2022

6

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

03/2021

Diretoria de 

Infraestrutura de 

Maruípe 

(DIM/SI)

RA 

2021003

23068.010

785/2021-

82

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28465/

2.2 Constatação:

Insuficiência de

pessoal para alcançar 

os objetivos da

unidade

2.2.1 Recomendação: Redimensionar a força

de trabalho da Diretoria de Infraestrutura de

Maruípe de acordo com as atividades que

realiza para que se disponha de pessoal

suficiente para atingir os objetivos da

unidade, informando à Superintendência

Infraestrutura, devidamente justificado, os

recursos humanos necessários.

Não 

Atendida

23068.033017

/2021-05

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37621

02/

23068.00526

3/2022-40

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

93/

07/01/2022 30/06/2022

https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3763621/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034978/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/


6

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

03/2021

Diretoria de 

Infraestrutura de 

Maruípe 

(DIM/SI)

RA 

2021003

23068.010

785/2021-

82

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28465/

2.2 Constatação:

Insuficiência de

pessoal para alcançar 

os objetivos da

unidade

2.2.2 Recomendação: Verificar, dentro do

quadro de recursos humanos da

Superintendência de Infraestrutura, a

possibilidade de suprir a necessidade de

pessoal da DIM. Não sendo possível, verificar

a resolução da demanda junto a Progep.

Não 

Atendida

23068.033017

/2021-05

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37621

02/

23068.00526

3/2022-40

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40349

93/

07/01/2022 30/06/2022

6

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

03/2021

 Diretoria de 

Segurança e 

Logística (DSL/SI)

RA 

2021003

23068.010

785/2021-

82

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28465/

2.3 Constatação: Não

conformidade nos

valores unitários

utilizados nas

medições

2.3.1 Recomendação: Corrigir os preços

mensais unitários (R$/m²) para que no

somatório total considerando o M²

contratado, reflita o valor total do período,

nesse caso para 6 meses de contrato o valor

total de R$ 2.042.112,91, devendo considerar

eventuais reajustes já efetuados.

Não 

Atendida

23068.033017

/2021-05

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37621

02/

23068.00526

9/2022-17

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40350

01/

07/01/2022 30/06/2022

6

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

03/2021

 Diretoria de 

Segurança e 

Logística (DSL/SI)

RA 

2021003

23068.010

785/2021-

82

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28465/

2.3 Constatação: Não

conformidade nos

valores unitários

utilizados nas

medições

2.3.2 Recomendação: Apurar valores pagos a

maior desde o início do contrato,

considerando os termos aditivos, efetuando a

glosa do valor apurado na nota fiscal do

pagamento imediatamente posterior à

apuração. Deve-se apresentar à Audin os

cálculos da apuração e a glosa efetuada.

Não 

Atendida

23068.033017

/2021-05

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37621

02/

23068.00526

9/2022-17

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40350

01/

07/01/2022 30/06/2022

6

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

03/2021

 Diretoria de 

Segurança e 

Logística (DSL/SI)

RA 

2021003

23068.010

785/2021-

82

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28465/

2.3 Constatação: Não

conformidade nos

valores unitários

utilizados nas

medições

2.3.3 Recomendação: Verificar, sempre que

for confeccionar um contrato, se a proposta

apresenta pela empresa ganhadora do

certame é compatível com o valor vencedor

da licitação, inclusive quanto a avaliação dos

valores unitários e totais.

Não 

Atendida

23068.033017

/2021-05

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37621

02/

23068.00526

9/2022-17

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40350

01/

07/01/2022 30/06/2022

6

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

03/2021

 Diretoria de 

Segurança e 

Logística (DSL/SI)

RA 

2021003

23068.010

785/2021-

82

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28465/

2.4 Constatação:

Glosa de valor

efetuado de forma

equivocada

2.4.1 Recomendação: Utilizar a planilha

medição apenas para informar e atestar os

serviços que foram efetivamente prestados

em comparação ao que foi contratado,

apontando o valor devido a ser pago.

Não 

Atendida

23068.033017

/2021-05

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37621

02/

23068.00526

9/2022-17

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40350

01/

07/01/2022 30/06/2022

6

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

03/2021

 Diretoria de 

Segurança e 

Logística (DSL/SI)

RA 

2021003

23068.010

785/2021-

82

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28465/

2.4 Constatação:

Glosa de valor

efetuado de forma

equivocada

2.4.2 Recomendação: Ajustar procedimentos

internos de modo a efetuar glosas de valores

sobre a nota fiscal a ser paga, por meio de

desconto sobre o valor dela.

Não 

Atendida

23068.033017

/2021-05

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37621

02/

23068.00526

9/2022-17

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40350

01/

07/01/2022 30/06/2022

6

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

03/2021

 Diretoria de 

Segurança e 

Logística (DSL/SI)

RA 

2021003

23068.010

785/2021-

82

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28465/

2.5 Constatação:

Supressões e

acréscimos por meio

de compensações e

sem formalização

2.5.1 Recomendação: Não realizar as

compensações entre itens no caso de

acréscimos e supressões em itens

contratados, observando os limites previstos

no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Não 

Atendida

23068.033017

/2021-05

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37621

02/

23068.00526

9/2022-17

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40350

01/

07/01/2022 30/06/2022

6

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

03/2021

 Diretoria de 

Segurança e 

Logística (DSL/SI)

RA 

2021003

23068.010

785/2021-

82

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

28465/

2.5 Constatação:

Supressões e

acréscimos por meio

de compensações e

sem formalização

2.5.2 Recomendação: Realizar acréscimos e

supressões contratuais devidamente

formalizados por meio de termo aditivo

Não 

Atendida

23068.033017

/2021-05

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37621

02/

23068.00526

9/2022-17

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40350

01/

07/01/2022 30/06/2022

https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
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https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4034993/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
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https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035001/
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https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035001/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035001/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035001/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035001/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035001/
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https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
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https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035001/
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https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035001/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035001/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035001/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035001/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035001/
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https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762102/
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https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035001/


Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

de manutenção preventiva e 

corretiva das edificações. 

OS -

04/2021

Diretoria de 

Contratos de 

Obras e Serviços 

(DCOS/Proad)

RA 

2021004

23068.012

170/2021-

91

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

30988/

2.3 Constatação:

Renovação do

contrato com

vigência 

indeterminada

2.3.1 Recomendação: Ajustar os normativos

internos e excluir imprecisões textuais que

denotem prazos indeterminados na

celebração dos contratos e seus respectivos

termos aditivos, deixando claro os prazos

máximos de vigência.

Não 

Atendida

23068.032986

/2021-31

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37620

62/

23068.00527

2/2022-31

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40350

05/

10/01/2022 30/06/2022

9

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

de manutenção preventiva e 

corretiva das edificações. 

OS -

04/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Edificações e 

Infraestrutura 

Urbana 

(DMEIU/SI)

RA 

2021004

23068.012

170/2021-

91

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

30988/

2.1 Constatação:

Ausência de

identificação dos

eventos de risco

2.1.1 Recomendação: Identificar, com o

apoio do Núcleo de Desenvolvimento

Institucional da Pró-Reitoria de

Planejamento, os eventos de riscos que estão

relacionados às atividades da Divisão de

Manutenção de Edificações e Infraestrutura

Urbana, em especial aos requisitos de

sustentabilidade e segurança predial.

Não 

Atendida

23068.032986

/2021-31

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37620

62/

23068.00528

1/2022-21

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40350

15/

10/01/2022 30/06/2022

9

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

de manutenção preventiva e 

corretiva das edificações. 

OS -

04/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Edificações e 

Infraestrutura 

Urbana 

(DMEIU/SI)

RA 

2021004

23068.012

170/2021-

91

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

30988/

2.1 Constatação:

Ausência de

identificação dos

eventos de risco

2.1.2 Recomendação: Avaliar a criação de

manual ou treinamento de procedimentos

visando orientar a comunidade acadêmica

em relação a como agir em situações críticas

nas edificações.

Não 

Atendida

23068.032986

/2021-31

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37620

62/

23068.00528

1/2022-21

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40350

15/

10/01/2022 30/06/2022

9

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

de manutenção preventiva e 

corretiva das edificações. 

OS -

04/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Edificações e 

Infraestrutura 

Urbana 

(DMEIU/SI)

RA 

2021004

23068.012

170/2021-

91

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

30988/

2.1 Constatação:

Ausência de

identificação dos

eventos de risco

2.1.3 Recomendação: Finalizar contratação

de empresa para execução de serviços

continuados de manutenção preventiva e

corretiva das usinas solares fotovoltaicas.

Não 

Atendida

23068.032986

/2021-31

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37620

62/

23068.00528

1/2022-21

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40350

15/

10/01/2022 30/06/2022

9

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

de manutenção preventiva e 

corretiva das edificações. 

OS -

04/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Edificações e 

Infraestrutura 

Urbana 

(DMEIU/SI)

RA 

2021004

23068.012

170/2021-

91

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

30988/

2.2 Constatação:

Ausência de ações

objetivas em relação

ao apoio à divisão de

meio ambiente e

sustentabilidade

2.2.1 Recomendação: Estudar a viabilidade e

elencar as ações de promoção à

sustentabilidade que podem ser

implementadas no contexto da manutenção

de edificações e infraestrutura urbana da

Ufes.

Não 

Atendida

23068.032986

/2021-31

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37620

62/

23068.00528

1/2022-21

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40350

15/

10/01/2022 30/06/2022

9

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

de manutenção preventiva e 

corretiva das edificações. 

OS -

04/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Edificações e 

Infraestrutura 

Urbana 

(DMEIU/SI)

RA 

2021004

23068.012

170/2021-

91

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

30988/

2.2 Constatação:

Ausência de ações

objetivas em relação

ao apoio à divisão de

meio ambiente e

sustentabilidade

2.2.2 Recomendação: Realizar licitação para

contratação de serviços de manutenção e

limpeza das fossas sépticas da Ufes.

Não 

Atendida

23068.032986

/2021-31

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37620

62/

23068.00528

1/2022-21

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40350

15/

10/01/2022 30/06/2022

9

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

de manutenção preventiva e 

corretiva das edificações. 

OS -

04/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Edificações e 

Infraestrutura 

Urbana 

(DMEIU/SI)

RA 

2021004

23068.012

170/2021-

91

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

30988/

2.2 Constatação:

Ausência de ações

objetivas em relação

ao apoio à divisão de

meio ambiente e

sustentabilidade

2.2.3 Recomendação: Criar rotina de

acompanhamento do consumo de energia e

água a fim de identificar variações anormais,

das quais possam demandar intervenções nas

edificações.

Não 

Atendida

23068.032986

/2021-31

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37620

62/

23068.00528

1/2022-21

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40350

15/

10/01/2022 30/06/2022

https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035005/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035005/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035005/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035005/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035005/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4035015/


9

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

de manutenção preventiva e 

corretiva das edificações. 

OS -

04/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Edificações e 

Infraestrutura 

Urbana 

(DMEIU/SI)

RA 

2021004

23068.012

170/2021-

91

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

30988/

2.4 Constatação:

Atraso na realização

de glosa referente a

serviços pagos a

maior.

2.4.1 Recomendação: Glosar o valor

referente a segunda parte do saldo devedor a

ser ressarcido pela empresa à Ufes no âmbito

do Contrato nº 29/2018 - Processo nº

23068.067488/2018-11 - juntamente com os

valores corrigidos monetariamente,

conforme cálculos apresentados na Tabela 1

de Relatório de Auditoria nº 2021004.

Apresentar comprovantes da glosa à Audin.

Não 

Atendida

23068.032986

/2021-31

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37620

62/

23068.00528

1/2022-21

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40350

15/

10/01/2022 30/06/2022

9

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

de manutenção preventiva e 

corretiva das edificações. 

OS -

04/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Edificações e 

Infraestrutura 

Urbana 

(DMEIU/SI)

RA 

2021004

23068.012

170/2021-

91

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

30988/

2.5 Constatação:

Precariedade na

medição dos serviços

executados

2.5.1 Recomendação: Analisar os valores

pagos à empresa do Contrato nº 30/2018,

Processo nº 23068.067491/2018-27, e, caso

seja constatado que os serviços foram

executados de maneira completa, acertar os

valores com a contratada.

Atendida
23068.032986

/2021-31

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37620

62/

23068.00528

1/2022-21

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40350

15/

10/01/2022

9

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

de manutenção preventiva e 

corretiva das edificações. 

OS -

04/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Edificações e 

Infraestrutura 

Urbana 

(DMEIU/SI)

RA 

2021004

23068.012

170/2021-

91

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3630988/

2.5 Constatação:

Precariedade na

medição dos serviços

executados

2.5.2 Recomendação: Realizar o recálculo nas

medições das Notas Fiscais do período de

setembro a Dezembro de 2019 do Contrato

nº 30/2018, Processo nº 23068.067491/2018-

27, com o índice de reajuste de 4,0091%, bem

como as Notas Fiscais posteriores a

Agosto/2020, a fim de verificar possíveis

inconsistências de serviços e valores.

Atendida
23068.032986

/2021-31

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37620

62/

23068.00528

1/2022-21

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40350

15/

10/01/2022

9

Regularidade da execução e

fiscalização dos contratos

de manutenção preventiva e 

corretiva das edificações. 

OS -

04/2021

Divisão de 

Manutenção de 

Edificações e 

Infraestrutura 

Urbana 

(DMEIU/SI)

RA 

2021004

23068.012

170/2021-

91

https://pro

tocolo.ufes

.br/#/docu

mentos/36

30988/

2.5 Constatação:

Precariedade na

medição dos serviços

executados

2.5.3 Recomendação: Formalizar rotina de

conciliação entre os itens dispostos no

orçamento e sua descrição nas medições dos

serviços, emitindo a Nota Fiscal após a

conferência dos serviços executados.

Atendida
23068.032986

/2021-31

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/37620

62/

23068.00528

1/2022-21

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40350

15/

10/01/2022

3

Regularidade da gestão dos

contratos administrativos de 

serviços

OS -

05/2021

Coordenação de 

Gestão 

Contratual 

(CGC/DCOS)

RA 

2021005

23068.032

397/2021-

52

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3753605/

2.1 Constatação:

Utilização de salário

superior ao da

convenção coletiva e

trabalho na

formação de preço 

2.1.1 Recomendação: Adotar medidas de

controle que permitam verificar se os salários-

base nas contratações de serviços com

dedicação de mão de obra condizem com os

valores constantes na CCT da categoria da

função requerida ou que a inclusão de salário

maior esteja devidamente justificada e

comprovada.

Não 

Atendida

23068.080372

/2021-65

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39926

54/

23068.01455

6/2022-18

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40841

28/

11/03/2022 30/06/2022

3

Regularidade da gestão dos

contratos administrativos de 

serviços

OS -

05/2021

Coordenação de 

Gestão 

Contratual 

(CGC/DCOS)

RA 

2021005

23068.032

397/2021-

52

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3753605/

2.1 Constatação:

Utilização de salário

superior ao da

convenção coletiva e

trabalho na

formação de preço 

2.1.2 Recomendação: Verificar melhor

possibilidade de ajuste do contrato, que o

adeque ao interesse público de economia de

recursos, para casos semelhantes ao

verificado no Contrato nº 27/2018, processo

nº 23068.016980/2017-30.

Não 

Atendida

23068.080372

/2021-65

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39926

54/

23068.01455

6/2022-18

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40841

28/

11/03/2022 30/06/2022

https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3762062/
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3

Regularidade da gestão dos

contratos administrativos de 

serviços

OS -

05/2021

Coordenação de 

Gestão 

Contratual 

(CGC/DCOS)

RA 

2021005

23068.032

397/2021-

52

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3753605/

2.2 Constatação:

Ausência de análise

dos custos não

renováveis na

prorrogação 

contratual

2.2.1 Recomendação: Analisar a exclusão dos

custos não renováveis nas prorrogações

contratuais já realizadas no Contrato nº

27/2018, processo nº 23068.068429/2018-52,

a fim de ajustar os percentuais determinados

em lei quanto ao provisionamento apenas ao

que foi utilizado, realizando a glosa de valores

pagos indevidamente, se for o caso. 

Não 

Atendida

23068.080372

/2021-65

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39926

54/

23068.01455

6/2022-18

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40841

28/

11/03/2022 30/06/2022

3

Regularidade da gestão dos

contratos administrativos de 

serviços

OS -

05/2021

Coordenação de 

Gestão 

Contratual 

(CGC/DCOS)

RA 

2021005

23068.032

397/2021-

52

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3753605/

2.2 Constatação:

Ausência de análise

dos custos não

renováveis na

prorrogação 

contratual

2.2.2 Recomendação: Realizar a análise de

exclusão dos custos não renováveis nas

prorrogações contratuais, em conformidade

com o item 9, anexo IX da IN nº 5/2017-

SEGES, e a Nota Técnica nº 652/2017-MP,

devidamente embasados e instruídos nos

autos em todos os contratos que envolvam

mão de obra continuada.

Não 

Atendida

23068.080372

/2021-65

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39926

54/

23068.01455

6/2022-18

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40841

28/

11/03/2022 30/06/2022

3

Regularidade da gestão dos

contratos administrativos de 

serviços

OS -

05/2021

Coordenação de 

Gestão 

Contratual 

(CGC/DCOS)

RA 

2021005

23068.032

397/2021-

52

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3753605/

2.3 Constatação:

Ausência de análise

das alíquotas

efetivas para Pis e

Cofins na

repactuação/renovaç

ão

2.3.1 Recomendação: Solicitar que a empresa

apresente documento hábil que comprove as

alíquotas médias efetivas para PIS e COFINS e

realizar os devidos ajustes dos percentuais

nas planilhas de preços, se for o caso,

referentes às repactuações dos anos de 2019

e 2020, conforme 4º termo aditivo ao

Contrato nº 27/2018, processo nº

23068.068429/2018-52. Caso constate que

foi realizado pagamento a maior, realizar a

glosa da diferença.

Não 

Atendida

23068.080372

/2021-65

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39926

54/

23068.01455

6/2022-18

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40841

28/

11/03/2022 30/06/2022

3

Regularidade da gestão dos

contratos administrativos de 

serviços

OS -

05/2021

Coordenação de 

Gestão 

Contratual 

(CGC/DCOS)

RA 

2021005

23068.032

397/2021-

52

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3753605/

2.3 Constatação:

Ausência de análise

das alíquotas

efetivas para Pis e

Cofins na

repactuação/renovaç

ão

2.3.2 Recomendação: Exigir que a empresa

contratada, conforme Contrato nº 27/2018,

processo nº 23068.016980/2017-30,

apresente a alíquota efetiva de PIS e Confins

na planilha orçamentária no momento da

repactuação ou renovação contratual,

adotando procedimentos de controles

internos para conferência antes da

repactuação. 

Não 

Atendida

23068.080372

/2021-65

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39926

54/

23068.01455

6/2022-18

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40841

28/

11/03/2022 30/06/2022

3

Regularidade da gestão dos

contratos administrativos de 

serviços

OS -

05/2021

Coordenação de 

Gestão 

Contratual 

(CGC/DCOS)

RA 

2021005

23068.032

397/2021-

52

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3753605/

2.4 Constatação:

Não exclusão da

cobrança da

contribuição social

sobre o FGTS

2.4.1 Recomendação: Adequar a planilha de

formação de preços do Contrato nº 27/2018,

processo nº 23068.068429/2018-52,

excluindo o percentual de 10% sobre o FGTS

referente à contribuição social e verificando o

valor que foi pago a maior a partir de

01/01/2020, e realizar a glosa do valor

apurado, assim como em todos os contratos

que envolvam mão de obra continuada.

Não 

Atendida

23068.080372

/2021-65

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39926

54/

23068.01455

6/2022-18

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40841

28/

11/03/2022 30/06/2022
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3

Regularidade da gestão dos

contratos administrativos de 

serviços

OS -

05/2021

Coordenação de 

Gestão 

Contratual 

(CGC/DCOS)

RA 

2021005

23068.032

397/2021-

52

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3753605/

2.5 Constatação:

pagamento de

adicional de

insalubridade com

valor incorreto

2.5.1 Recomendação: Incluir, no processo n°

23068.016980/2017-30, o laudo pericial de

insalubridade para todas as funções em que

constem pagamento de insalubridade na

planilha de custos. Caso exista laudo que

conclua que não é devido a insalubridade,

cessar imediatamente o pagamento do

adicional de insalubridade. 

Não 

Atendida

23068.080372

/2021-65

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39926

54/

23068.01455

6/2022-18

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40841

28/

11/03/2022 30/06/2022

3

Regularidade da gestão dos

contratos administrativos de 

serviços

OS -

05/2021

Coordenação de 

Gestão 

Contratual 

(CGC/DCOS)

RA 

2021005

23068.032

397/2021-

52

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3753605/

2.5 Constatação:

Pagamento de

adicional de

insalubridade com

valor incorreto

2.5.2 Recomendação: Adotar procedimento

para que, em toda contratação que envolva a

mão de obra com pagamento de

insalubridade, conste os laudos periciais junto

às planilhas de custos.

Não 

Atendida

23068.080372

/2021-65

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39926

54/

23068.01455

6/2022-18

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40841

28/

11/03/2022 30/06/2022

3

Regularidade da gestão dos

contratos administrativos de 

serviços

OS -

05/2021

Coordenação de 

Gestão 

Contratual 

(CGC/DCOS)

RA 

2021005

23068.032

397/2021-

52

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3753605/

2.5 Constatação:

Pagamento de

adicional de

insalubridade com

valor incorreto

2.5.3 Recomendação: Ajustar o valor da

insalubridade na planilha de custo e no

pagamento ao funcionário do Contrato nº

27/2018, conforme a CCT do Sintrahotéis,

para a função de cozinheiro, utilizando como

base de cálculo o salário-base.

Não 

Atendida

23068.080372

/2021-65

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39926

54/

23068.01455

6/2022-18

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40841

28/

11/03/2022 30/06/2022

3

Regularidade da gestão dos

contratos administrativos de 

serviços

OS -

05/2021

Coordenação de 

Gestão 

Contratual 

(CGC/DCOS)

RA 

2021005

23068.032

397/2021-

52

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3753605/

2.6 Constatação:

Falhas na gestão

contratual 

2.6.1 Recomendação: Abster-se de realizar

pagamentos de objetos sem a prévia

cobertura legal, dos aditamentos contratuais.  

Não 

Atendida

23068.080372

/2021-65

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39926

54/

23068.01455

6/2022-18

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40841

28/

11/03/2022 30/06/2022

4 Regularidade das licitações
OS -

06/2021

Coordenação de 

Licitação 

(CL/DCOS)

RA 

2021006

23068.033

107/2021-

98

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3762218/

2.1 Constatação 1:

Ausência de

apuração sobre a

situação emergencial

que originou a

contratação direta 

2.1.2 Recomendação: Inserir, nos fluxos de

trabalho interno, a apuração sobre se a

situação emergencial que originou a

necessidade da dispensa de licitação foi

causada por falta de planejamento, desídia

ou má gestão, conforme Orientação

Normativa nº 11/2009 da AGU.

Atendida
23068.062399

/2021-76

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/38943

83/

23068.01400

1/2022-76

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40823

96/

10/03/2022

4 Regularidade das licitações
OS -

06/2021

Coordenação de 

Licitação 

(CL/DCOS)

RA 

2021006

23068.033

107/2021-

98

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3762218/

2.2 Constatação 2:

Precariedades na

pesquisa de preços

2.2.1 Recomendação: Ampliar a pesquisa de

preços para licitações, utilizando,

preferencialmente, os parâmetros constantes

nos incisos I e II do art. 5º da IN nº

SG/SEDGG/ME nº 73/2020.

Não 

Atendida

23068.062399

/2021-76

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/38943

83/

23068.01400

1/2022-76

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40823

96/

10/03/2022 30/06/2022
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4 Regularidade das licitações
OS -

06/2021

Coordenação de 

Licitação 

(CL/DCOS)

RA 

2021006

23068.033

107/2021-

98

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3762218/

2.3 Constatação 3:

Ofertantes com

sócios em comum

2.3.3 Recomendação: Implantar controles

internos quanto à pesquisa sobre os quadros

societários das concorrentes no processo

licitatório e, especialmente, em dispensas de

licitação, a exemplo do ocorrido na DL nº

08/2020 e na DL nº 19/2020 – processos nº

23068.084174/2019-56 e 23068.017853/2020-

53, respectivamente, a fim de evitar a

participação de empresas com sócios em

comum.

Não 

Atendida

23068.062399

/2021-76

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/38943

83/

23068.01400

1/2022-76

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40823

96/

10/03/2022 30/06/2022

4 Regularidade das licitações
OS -

06/2021

Coordenação de 

Projetos e 

Orçamentos             

(CPO/SI)

RA 

2021006

23068.033

107/2021-

98

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3762218/

2.2 Constatação 2:

Precariedades na

pesquisa de preços

2.2.2 Recomendação: Anexar as tabelas

contendo a pesquisa de mercado do PESRP nº 

72/2020 aos autos do processo nº

23068.029300/2020-43.

Não 

Atendida

23068.062399

/2021-76

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/38943

83/

23068.01400

4/2022-18

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40823

99/

10/03/2022 30/06/2022

4 Regularidade das licitações
OS -

06/2021

Coordenação de 

Projetos e 

Orçamentos             

(CPO/SI)

RA 

2021006

23068.033

107/2021-

98

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3762218/

2.2 Constatação 2:

Precariedades na

pesquisa de preços

2.2.3 Recomendação: Anexar aos autos do

processo nº 23068.029300/2020-43 a ART do

responsável pela pesquisa de mercado do

PESRP nº 72/2020

Não 

Atendida

23068.062399

/2021-76

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/38943

83/

23068.01400

4/2022-18

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40823

99/

10/03/2022 30/06/2022

4 Regularidade das licitações
OS -

06/2021

Divisão de 

Planejamento de 

Materiais 

(DMP/Proad)

RA 

2021006

23068.033

107/2021-

98

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3762218/

2.4 Constatação 4:

Apontamentos da

ferramenta Alice

2.4.1 Recomendação: Incluir as justificativas

técnicas nos editais de licitação quando da

exigência de catálogos, laudos e certificado

de conformidade.

Não 

Atendida

23068.062399

/2021-76

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/38943

83/

23068.01400

6/2022-07

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40824

01/

10/03/2022 30/06/2022

4 Regularidade das licitações
OS -

06/2021

Pró-Reitoria de 

Administração 

(Proad)

RA 

2021006

23068.033

107/2021-

98

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3762218/

2.1 Constatação 1:

Ausência de

apuração sobre a

situação emergencial

que originou a

contratação direta

2.1.1 Recomendação: Apurar se a situação

emergencial que deu origem às dispensas de

licitação nº 08/2020 – processo nº

23068.084174/2019-56; nº 11/2020 –

processo nº 23068.005539/2020-28; nº

19/2020 – processo nº 23068.017853/2020-

53; e nº 106/2020 – processo nº 34

23068.047528/2020-15, foram geradas por

falta de planejamento, desídia ou má gestão,

hipótese em que quem lhe deu causa será

responsabilizado na forma da lei.

Não 

Atendida

23068.062399

/2021-76

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/38943

83/

23068.01400

8/2022-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40824

03/

10/03/2022 30/06/2022

4 Regularidade das licitações
OS -

06/2021

Pró-Reitoria de 

Administração 

(Proad)

RA 

2021006

23068.033

107/2021-

98

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3762218/

2.3 Constatação 3:

Ofertantes com

sócios em comum

2.3.1 Recomendação: Apurar se a presença

de sócios em comum entre as licitantes na

dispensa de licitação nº 08/2020 – processo

nº 23068.084174/2019-56 gerou sobrepreço

e prejuízo à Administração, hipótese em que

deverá ser apurada a responsabilidade de

quem lhe deu causa.

Não 

Atendida

23068.062399

/2021-76

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/38943

83/

23068.01400

8/2022-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40824

03/

10/03/2022 30/06/2022
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4 Regularidade das licitações
OS -

06/2021

Pró-Reitoria de 

Administração 

(Proad)

RA 

2021006

23068.033

107/2021-

98

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3762218/

2.3 Constatação 3:

Ofertantes com

sócios em comum

2.3.2 Recomendação: Apurar se a presença

de sócios em comum entre as licitantes na

dispensa de licitação nº 19/2020 – processo

nº 23068.017853/2020-53 gerou sobrepreço

e prejuízo à Administração, hipótese em que

deverá ser apurada a responsabilidade de

quem lhe deu causa.

Não 

Atendida

23068.062399

/2021-76

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/38943

83/

23068.01400

8/2022-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40824

03/

10/03/2022 30/06/2022

8

Estruturas de transparência,

de governança e de

controles internos

relacionados aos projetos

desenvolvidos com as

Fundações de Apoio

OS -

07/2021

Diretoria de 

Projetos 

Institucionais 

(DPI/Proad)

RA 

2021007

23068.033

110/2021-

10

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3762221/

2.1 Constatação 1:

Precariedades na

execução da

atividade de

prestação de contas 

2.1.1 Recomendação: Implementar, no

contexto da Diretoria de Projetos

Institucionais – DPI/PROAD, as ações e

controles internos de modo a mitigar as

precariedades apontadas no Quadro 01 do

Relatório de Auditoria nº 2021007

Não 

Atendida

23068.003811

/2022-05

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40322

16/

15/03/2022 30/06/2022

8

Estruturas de transparência,

de governança e de

controles internos

relacionados aos projetos

desenvolvidos com as

Fundações de Apoio

OS -

07/2021

Diretoria de 

Projetos 

Institucionais 

(DPI/Proad)

RA 

2021007

23068.033

110/2021-

10

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3762221/

2.2 Constatação 2:

Precariedades na

transparência dos

projetos 

institucionais em

desacordo com os

requisitos 

estabelecidos no

acordão TCU

1178/2018

2.2.1 Recomendação: Implantar os itens de

transparência ausentes no contexto interno

da Diretoria de Projetos Institucionais –

DPI/PROAD, dispostos no Quadro 02 do

Relatório de Auditoria nº 2021007, com

fulcro no Acórdão TCU nº 1178/2018 –

Plenário. Apresentar cronograma de

implantação à Audin

Não 

Atendida

23068.003811

/2022-05

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40322

16/

15/03/2022 30/06/2022

8

Estruturas de transparência,

de governança e de

controles internos

relacionados aos projetos

desenvolvidos com as

Fundações de Apoio

OS -

07/2021

Diretoria de 

Projetos 

Institucionais 

(DPI/Proad)

RA 

2021007

23068.033

110/2021-

10

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3762221/

2.3 Constatação 3:

Precariedades na

transparência de

informações dos

projetos gerenciados

pelas fundações de

apoio

2.3.1 Recomendação: Monitorar junto a

Fundação Espírito-santense de Tecnologia –

Fest – o atendimento do itens de

transparência ausentes no contexto de sua

atuação junto à Ufes, conforme disposto no

Quadro 03 do Relatório de Auditoria nº

2021007, com fulcro no Acórdão TCU nº

1178/2018 – Plenário. Apresentar

metodologia de monitoramento dos

controles internos junto à fundação de apoio

à Audin.

Não 

Atendida

23068.003811

/2022-05

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40322

16/

15/03/2022 30/06/2022

8

Estruturas de transparência,

de governança e de

controles internos

relacionados aos projetos

desenvolvidos com as

Fundações de Apoio

OS -

07/2021

Diretoria de 

Projetos 

Institucionais 

(DPI/Proad)

RA 

2021007

23068.033

110/2021-

10

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3762221/

2.4 Constatação 4:

Custo operacional da

fundação de apoio –

fucam - executado a

maior

2.4.1 Recomendação: Determinar a Fucam

que devolva o valor de R$ 15.220,10

repassado a maior referente a Despesa

Operacional Administrativa – DOA - em

relação à execução do Contrato nº 36/2019,

Processo nº 23068.081657/2019-07.

Não 

Atendida

23068.003811

/2022-05

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40322

16/

15/03/2022 30/06/2022

8

Estruturas de transparência,

de governança e de

controles internos

relacionados aos projetos

desenvolvidos com as

Fundações de Apoio

OS -

07/2021

Seção de 

Desenvolvimento 

Institucional 

(SDI/Proplan)

RA 

2021007

23068.033

110/2021-

10

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3762221/

2.1 constatação 1:

precariedades na

execução da

atividade de

prestação de contas 

2.1.2 Recomendação: Implantar, juntamente

a DPI – Proad, as políticas de gestão de riscos

relativo aos macroprocessos desenvolvidos

no âmbito das prestações de contas dos

projetos institucionais.

Não 

Atendida

23068.003811

/2022-05

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40322

16/

15/03/2022 30/06/2022
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https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4032216/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4032216/


2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Coordenação de 

Planejamento 

Institucional 

(CPI/Proplan)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.11 Constatação:

Precariedade na

identificação e

gerenciamento de

riscos  

2.11.3 Recomendação: Atuar junto à Divisão

de Fiscalização Administrativa/DCOS/Proad -

para realizar o mapeamento dos

macroprocessos críticos dessa unidade. 

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01387

1/2022-28

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40819

98/

10/03/2022 30/06/2022

2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Seção de 

Desenvolvimento 

Institucional 

(SDI/Proplan)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.11 Constatação:

Precariedade na

identificação e

gerenciamento de

riscos  

2.11.4 Recomendação: Atuar junto à Divisão

de Fiscalização Administrativa/DCOS/Proad -

para realizar a identificação e o mapeamento

dos principais riscos das atividades da

unidade, assim como a elaboração e

implementação dos controles internos,

conforme art. 20, VII da Portaria n.º 1.072-

Reitor, de 11 de maio de 2017. 

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01387

7/2022-03

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

12/

10/03/2022 30/06/2022

2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Pró-Reitoria de 

Administração 

(Proad)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.4 Constatação:

Ausência de

avaliação de índice

aplicado para fins de

retenção e depósito

em conta vinculada

2.4.2 Recomendação: Definir qual área tática

da Proad deverá efetuar a avaliação do índice

a ser aplicado, assim como a conferência

e/ou cálculos dos valores informados pela

contratada, para fins de retenção em conta

vinculada para pagamento dos encargos

trabalhistas.

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01388

7/2022-31

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

56/

10/03/2022 30/06/2022

2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Pró-Reitoria de 

Administração 

(Proad)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.4 Constatação:

Ausência de

avaliação de índice

aplicado para fins de

retenção e depósito

em conta vinculada

2.4.3 Recomendação: Proceder à revisão das

retenções realizadas em conta vinculada,

para fins de pagamento dos encargos

trabalhistas, no contrato n.º 27/2018

(processo n.º 23068.016980/2017-30), assim

como em todos os contratos que envolvam

contratação de mão de obra.

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01388

7/2022-31

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

56/

10/03/2022 30/06/2022

2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Fiscalização 

Administrativa 

(DFA/DCOS)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.1 Constatação:

Ausência de

fiscalização por

amostragem

2.1.1 Recomendação: Inserir uma fiscalização

por amostragem, que ateste a segurança da

realização do serviço da contratada, nas

rotinas de atividades da unidade, com base

no item 10.5 do Anexo VIII – B da Instrução

Normativa Seges/MP n° 05/2017, em todos

os contratos que envolvam mão de obra

continuada, de modo a aprimorar os

controles internos administrativos.  

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

0/2022-54

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

79/

10/03/2022 30/06/2022
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https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3764824/
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https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3764824/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3764824/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3764824/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3764824/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3764824/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3996445/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3996445/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3996445/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3996445/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3996445/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4082056/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4082056/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4082056/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4082056/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4082056/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3764824/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3764824/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3764824/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3764824/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3764824/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3996445/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3996445/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3996445/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3996445/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3996445/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4082056/
https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4082056/
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2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Fiscalização 

Administrativa 

(DFA/DCOS)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.2 Constatação:

Ausência de

comprovação de

pagamento de

benefícios previstos

em convenção

coletiva de trabalho

e planilha de custos

da contratada

2.2.1 Recomendação: Realizar levantamento

junto à empresa contratada para apurar se

está sendo realizado o pagamento dos

benefícios do seguro de vida e auxílio-creche

aos trabalhadores terceirizados, conforme

previsão em Convenção Coletiva de Trabalho

(CCTs) dos cargos contratados no contrato

n.º 27/2018 (processo n.º

23068.016980/2017-30), e solicitar que seja

apresentada, aos colaboradores que ainda

trabalham na referida empresa, comprovação

de pagamento dos referidos benefícios em

relação ao período retroativo, do início da

vigência do contrato nº 27/2018 até a

presente data.

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

0/2022-54

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

79/

10/03/2022 30/06/2022

2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Fiscalização 

Administrativa 

(DFA/DCOS)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.2 Constatação:

Ausência de

comprovação de

pagamento de

benefícios previstos

em convenção

coletiva de trabalho

e planilha de custos

da contratada

2.2.2 Recomendação: Oficiar e passar a exigir

da empresa contratada a comprovação de

pagamento/quitação dos benefícios do

seguro de vida e auxílio-creche aos

trabalhadores que a eles fazem jus, conforme

cargos contratados no contrato n.º 27/2018

(processo n.º 23068.016980/2017-30).

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

0/2022-54

https://proto

colo.ufes.br/

#/document

os/4082079/

10/03/2022 30/06/2022

2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Fiscalização 

Administrativa 

(DFA/DCOS)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.3 Constatação:

Ausência de

apresentação de

laudos de inspeção

dos locais de

trabalho 

considerados 

insalubres ou

perigosos

2.3.1 Recomendação: Apresentar os laudos

periciais que caracterizam e classificam os

locais de trabalho considerados insalubres ou

perigosos, no bojo no contrato n.º 27/2018

(processo n.º 23068.016980/2017-30),

embasando o pagamento de adicional de

insalubridade para os cargos de lavador de

veículo, piscineiro, trabalhador braçal, auxiliar

em saúde bucal, mecânico ajustador e

cozinheiro, e de adicional de periculosidade

para os cargos de auxiliar de manutenção

predial e eletricista, nos termos do artigo 195

da CLT e das normas regulamentadoras N-R

15 e N-R 16

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

0/2022-54

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

79/

10/03/2022 30/06/2022
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2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Fiscalização 

Administrativa 

(DFA/DCOS)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.4 Constatação:

Ausência de

avaliação de índice

aplicado para fins de

retenção e depósito

em conta vinculada

2.4.1 Recomendação: Efetuar a conferência

dos valores apresentados pela empresa, com

relação à retenção e depósito em conta

vinculada para pagamento dos encargos

trabalhistas, em sede do contrato n.º

27/2018 (processo n.º 23068.016980/2017-

30), e somente realizar o pagamento mensal

à contratada após a referida conferência,

assim como aplicar esse procedimento de

controle interno em todos os contratos que

envolvam contratação de mão de obra,

considerando o previsto no item 3.9.3 do

Manual de Gestão e Fiscalização da DCOS, no

Anexo I, III da Instrução Normativa Seges/MP

n.º 05/2017 e na Súmula n.º 331, V, do TST. 

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

0/2022-54

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

79/

10/03/2022 30/06/2022

2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Fiscalização 

Administrativa 

(DFA/DCOS)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.5 Constatação:

Ausência de

documentos 

necessários à

instrução processual

quando da admissão

e/ou demissão de

terceirizados

2.5.1 Recomendação: Incluir nos processos

de pagamento acima citados os documentos

relativos à demissão e/ou admissão de

trabalhadores terceirizados, em sede do

contrato n.º 27/2018 (processo n.º

23068.016980/2017-30). Deve-se atentar

para que os referidos documentos sejam

incluídos rotineiramente quando da

ocorrência de eventos de admissão e/ou

demissão, em todos os contratos com

dedicação exclusiva de mão de obra. 

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

0/2022-54

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

79/

10/03/2022 30/06/2022

2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Fiscalização 

Administrativa 

(DFA/DCOS)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.6 Constatação:

Ausência de

realização de exames

periódicos previstos

em convenção

coletiva de trabalho

2.6.1 Recomendação: Oficiar e passar a exigir

da empresa contratada a comprovação de

realização dos exames médicos periódicos ou

de capacidade laborativa dos trabalhadores

com cargos abrangidos pelas CCTs do

SINDILIMPE (2020/2020 e 2021/2021) e

SINDIMETAL (2019/2020), em sede do

contrato n.º 27/2018 (processo n.º

23068.016980/2017-30), observando o

mesmo procedimento em todos os contratos

com dedicação exclusiva de mão de obra.

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

0/2022-54

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

79/

10/03/2022 30/06/2022

2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Fiscalização 

Administrativa 

(DFA/DCOS)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.7 Constatação:

Ausência de

comprovação de

pagamento de vale-

transporte 

2.7.2 Recomendação: Inserir rotinas de

trabalho para realizar a conferência do

pagamento de vale-transporte, relativamente

ao valor recebido, a fim de verificar se os

colaboradores estão recebendo o benefício

de forma correta, de acordo com os dias

trabalhados.

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

0/2022-54

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

79/

10/03/2022 30/06/2022
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2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Fiscalização 

Administrativa 

(DFA/DCOS)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.8 Constatação:

Ausência de

pagamento das

obrigações 

previdenciárias no

período de redução

da jornada de

trabalho não

regularizada pela

contratada

2.8.1 Recomendação: Realizar levantamento

para apurar o não pagamento de obrigações

previdenciárias nos meses de redução de

jornada de trabalho, relativamente ao

recolhimento de FGTS e INSS, verificando

todos os terceirizados que não foram

incluídos na Sefip, e exigir da contratada a

regularização do pagamento. Apresentar

documentação comprobatória à Audin.

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

0/2022-54

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

79/

10/03/2022 30/06/2022

2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Fiscalização 

Administrativa 

(DFA/DCOS)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.8 Constatação:

Ausência de

pagamento das

obrigações 

previdenciárias no

período de redução

da jornada de

trabalho não

regularizada pela

contratada

2.8.2 Recomendação: Oficiar à Receita

Federal do Brasil e ao Ministério do Trabalho

a irregularidade no recolhimento das

contribuições previdenciárias e ao FGTS, em

sede do contrato n.º 27/2018 (processo n.º

23068.016980/2017-30), nos termos dos

itens 6 e 7 do Anexo VIII – B da Instrução

Normativa Seges/MP n.º 05/2017, caso os

referidos pagamentos não tenham sido

regularizados. Apresentar documentação

comprobatória à Audin. 

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

0/2022-54

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

79/

10/03/2022 30/06/2022

2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Fiscalização 

Administrativa 

(DFA/DCOS)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.11 Constatação:

Precariedade na

identificação e

gerenciamento de

riscos  

2.11.1 Recomendação: Realizar o

mapeamento dos macroprocessos críticos da

unidade, junto à Coordenação de

Planejamento Institucional/Proplan. 

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

0/2022-54

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

79/

10/03/2022 30/06/2022

2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Fiscalização 

Administrativa 

(DFA/DCOS)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.11 Constatação:

Precariedade na

identificação e

gerenciamento de

riscos  

2.11.2 Recomendação: Identificar e descrever

os principais riscos na fiscalização

administrativa, assim como desenvolver os

controles internos para mitigá-los, com o

apoio do Núcleo de Desenvolvimento

Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento

(Proplan), conforme Portaria 1.072-Reitor, de

11 de maio de 2017

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

0/2022-54

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

79/

10/03/2022 30/06/2022

2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Gestão 

Administrativa 

(DGA/Progep)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.7 Constatação:

Ausência de

comprovação de

pagamento de vale-

transporte 

2.7.1 Recomendação: Verificar os casos de

não pagamento de vale-transporte ou de

pagamento em valor a menor, considerando

os dias trabalhados, sem a realização da glosa

na Nota Fiscal, apontados no quadro 3 da

constatação 2.7, e proceder à glosa do

respectivo montante em Nota Fiscal a vencer,

apresentando documentação comprobatória

à Audin. Considerar o mesmo procedimento,

realizando a glosa devida, sempre que

ocorrer a situação descrita na referida

constatação.

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

3/2022-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

99/

10/03/2022 30/06/2022
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2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Gestão 

Administrativa 

(DGA/Progep)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.9 Constatação:

Ausência de glosa na

nota fiscal referente

às horas falta de

funcionário 

descontadas pela

contratada 

2.9.1 Recomendação: Verificar desconto

realizado pela empresa contratada em março

de 2020 (processo n.º 23068.022789/2020-

22), relativamente às horas falta, nas folhas

de pagamento dos terceirizados, e proceder à

glosa do respectivo montante em Nota Fiscal

a vencer, apresentando documentação

comprobatória à Audin. Considerar o mesmo

procedimento, realizando a glosa devida,

sempre que ocorrer a situação descrita na

referida constatação, não havendo

substituição da força de trabalho, sem

comprovação de que o serviço foi prestado

pela contratada.

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

3/2022-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

99/

10/03/2022 30/06/2022

2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Gestão 

Administrativa 

(DGA/Progep)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.10 Constatação:

Realização de horas

extras não

remuneradas

2.10.1 Recomendação: Aplicar advertência à

empresa contratada para que seja

regularizada a situação dos terceirizados que

realizaram hora extra sem o correspondente

usufruto, no âmbito do contrato n.º 27/2018

(processo n.º 23068.016980/2017-30), a fim

de que realizem o referido usufruto antes da

finalização do contrato, e apresentar

comprovação à Audin.

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

3/2022-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

99/

10/03/2022 30/06/2022

2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Gestão 

Administrativa 

(DGA/Progep)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.10 Constatação:

Realização de horas

extras não

remuneradas

2.10.2 Recomendação: Oficiar a empresa

contratada para que providencie

comunicação por escrito aos terceirizados do

contrato n.º 27/2018 (processo n.º

23068.016980/2017-30). Eles devem estar

cientes de que não é permitida a realização

de horas extras, cujo pagamento não é

previsto pelo referido contrato. A empresa

deve informar, ainda, o prazo dentro do qual

deve(m) ser usufruída(s) a(s) hora(s)

realizada(s) além do período habitual da

jornada de trabalho, em caso de sua

ocorrência excepcional. 

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

3/2022-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

99/

10/03/2022 30/06/2022

2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Gestão 

Administrativa 

(DGA/Progep)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.10 Constatação:

Realização de horas

extras não

remuneradas

2.10.3 Recomendação: Comunicar aos chefes

de setores e diretores da Ufes sobre a

proibição de realização de horas extras pelos

terceirizados, no âmbito do contrato n.º

27/2018, tendo em vista a ausência de

previsão contratual para remuneração de

serviço extraordinário. Em caso excepcional,

quando em razão da absoluta necessidade da

continuidade do trabalho por motivo de força

maior, e de comum acordo entre as partes,

deve ocorrer o usufruto das horas no próprio

mês ou no subsequente, conforme

orientação da fiscalização técnica. 

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

3/2022-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

99/

10/03/2022 30/06/2022
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2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Gestão 

Administrativa 

(DGA/Progep)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.10 Constatação:

Realização de horas

extras não

remuneradas

2.10.4 Recomendação: Solicitar que a

empresa contratada apresente, no âmbito do

contrato n.º 27/2018, controle efetivo de

ponto dos terceirizados, a fim de possibilitar a 

conferência, pela fiscalização técnica, dos

serviços efetivamente prestados

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

3/2022-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

99/

10/03/2022 30/06/2022

2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Gestão 

Administrativa 

(DGA/Progep)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.10 Constatação:

Realização de horas

extras não

remuneradas

2.10.5 Recomendação: Implementar

procedimento de conferência do serviço

prestado, relativamente às horas de trabalho

realizadas pelos terceirizados, no bojo do

contrato n.º 27/2018 (forma amostral ou

integral), a fim de verificar se a empresa

contratada prestou o serviço a contento, de

acordo com a previsão contratual, e se

ocorreu realização de horas a mais, ou a

menos. 

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

3/2022-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

99/

10/03/2022 30/06/2022

2

Regularidade da fiscalização

dos contratos

administrativos de serviços 

OS -

08/2021

Divisão de 

Gestão 

Administrativa 

(DGA/Progep)

RA 

2021008

23068.034

721/2021-

77

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3764824/

2.10 Constatação:

Realização de horas

extras não

remuneradas

2.10.6 Recomendação: Inserir fiscal (is)

setorial (is) para o acompanhamento da

execução do contrato n.º 27/2018, em seus

aspectos técnicos, tendo em vista que a

prestação do serviço ocorre em setores

distintos e em unidades desconcentradas,

inclusive em campus diferentes, o que

dificulta ou inviabiliza a fiscalização por

apenas um servidor. 

Não 

Atendida

23068.082906

/2021-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/39964

45/

23068.01389

3/2022-98

https://prot

ocolo.ufes.b

r/#/docume

ntos/40820

99/

10/03/2022 30/06/2022

2.1 Constatação:

Fragilidades no

processo de seleção

dos beneficiários

2.1.1 - Recomendação: Providenciar a

devolução dos valores pagos aos alunos cuja

Do auxílio inclusão

digital emergencial

matrícula não constava nas bases de dados

do Proaes e Sisu e não apresentou a devida

comprovação de renda. Apresentar

comprovantes à Audin

2.1 Constatação:

Fragilidades no

processo de seleção

dos beneficiários

2.1.2 - Recomendação: Providenciar a

devolução dos valores pagos aos alunos que

não

Do auxílio inclusão

digital emergencial

estavam devidamente matriculados no

semestre, conforme constatado nas bases de

dados da PRPPG e Prograd. Apresentar

comprovantes à Audin

2.1 Constatação:

Fragilidades no

processo de seleção

dos beneficiários

Do auxílio inclusão

digital emergencial

- -

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3942231/

2.1.3 - Recomendação: Realizar a conferência

do atendimento do critério de renda

relativamente aos beneficiários do auxílio

inclusão digital emergencial que

apresentaram o Termo Comprobatório de

Declaração de Renda e providenciar a

devolução dos valores caso estes não façam

jus ao benefício recebido. Apresentar 

Não 

Atendida
11

Regularidade dos Auxílios

estudantis referente à covid-

19 

OS -

09/2021

Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis e 

Cidadania 

(Proaeci)

RA 

2021009

23068.071

737/2021-

61

- -

- -

11

Regularidade dos Auxílios

estudantis referente à covid-

19 

OS -

09/2021

Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis e 

Cidadania 

(Proaeci)

RA 

2021009

23068.071

737/2021-

61

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3942231/

Não 

Atendida

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3942231/

Não 

Atendida
11

Regularidade dos Auxílios

estudantis referente à covid-

19 
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09/2021
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RA 
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2.1 Constatação:

Fragilidades no

processo de seleção

dos beneficiários

Do auxílio inclusão

digital emergencial

2.2.1 - Recomendação: Realizar a cobrança

para reembolso dos valores recebidos a título

de auxílios internet e equipamento, no

âmbito das Chamadas de Inclusão Digital

Emergencial, referente aos alunos que não

apresentaram a documentação de prestação

de contas, conforme exigido pelo art. 2º da

Instrução Normativa nº 04/2020

e art. 4º § 6º da Instrução Normativa nº

03/2020 da Proaeci. Apresentar

comprovantes à Audin

2.2.2 - Recomendação: Realizar a cobrança

para reembolso dos valores recebidos a título

de auxílios internet e equipamento, no

âmbito das Chamadas da Inclusão Digital

Emergencial, referente aos alunos cujas

prestações de contas estiverem indeferidas,

após regular prazo para apresentação de

defesa, conforme diretrizes expostas no § 6º

do Art. 4º da Instrução Normativa Proaeci nº

03/2020. Apresentar comprovantes à Audin.

11

Regularidade dos Auxílios

estudantis referente à covid-

19 

OS -

09/2021

Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis e 

Cidadania 

(Proaeci)

RA 

2021009

23068.071

737/2021-

61

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3942231/

2.2 Constatação:

Fragilidades no

processo de

prestação de contas

2.2.3 - Recomendação: Realizar a cobrança

para reembolso dos valores recebidos a título

de auxílio equipamento e não utilizados em

sua integralidade pelos beneficiários, no

âmbito das Chamadas de Inclusão Digital

Emergencial. Apresentar comprovantes à

Audin.

Não 

Atendida
- -

11

Regularidade dos Auxílios

estudantis referente à covid-

19 

OS -

09/2021

Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis e 

Cidadania 

(Proaeci)

RA 

2021009

23068.071

737/2021-

61

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3942231/

2.2 Constatação:

Fragilidades no

processo de

prestação de contas

2.2.4 - Recomendação: Apresentar análise de

risco e benefício que suporte a decisão sobre

quais requisitos serão verificados nas

prestações de contas dos valores monetários

entregues aos alunos a título de auxílio

internet.

Não 

Atendida
- -

- -

-

11

Regularidade dos Auxílios

estudantis referente à covid-

19 

OS -

09/2021

Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis e 

Cidadania 

(Proaeci)

RA 

2021009

23068.071

737/2021-

61

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3942231/

2.2 Constatação:

Fragilidades no

processo de

prestação de contas

Não 

Atendida

Não 

Atendida
-

- -

11

Regularidade dos Auxílios

estudantis referente à covid-

19 

OS -

09/2021

Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis e 

Cidadania 

(Proaeci)

RA 

2021009

23068.071

737/2021-

61

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3942231/

2.2 Constatação:

Fragilidades no

processo de

prestação de contas

2.1.4 - Recomendação: Ajustar

procedimentos internos de modo a incluir

rotinas de conferência para as comprovações

de renda realizadas por meio do Termo

Comprobatório de Declaração de Renda,

buscando minimizar a sua utilização

Não 

Atendida
11

Regularidade dos Auxílios

estudantis referente à covid-

19 

OS -

09/2021

Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis e 

Cidadania 

(Proaeci)

RA 

2021009

23068.071

737/2021-

61
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otocolo.uf
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cumentos
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11

Regularidade dos Auxílios

estudantis referente à covid-

19 

OS -

09/2021

Pró-Reitoria de 

Assuntos 

Estudantis e 

Cidadania 

(Proaeci)

RA 

2021009

23068.071

737/2021-

61

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3942231/

2.2 Constatação:

Fragilidades no

processo de

prestação de contas

2.2.5 - Recomendação: Priorizar, no âmbito

da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e

Cidadania, as atividades de prestação de

contas e cobrança de inconsistências aos

alunos do programa de Inclusão Digital

Emergencial, de modo que as rotinas internas

privilegiem a finalização o quanto antes das

prestações em aberto das Chamadas já

realizadas.

Não 

Atendida
- -

Regularidade na

divulgação,

comunicação e

estímulo das ações de

extensão

Regularidade na

divulgação,

comunicação e

estímulo das ações de

extensão

Regularidade na

divulgação,

comunicação e

estímulo das ações de

extensão

Regularidade na

divulgação,

comunicação e

estímulo das ações de

extensão

Regularidade na

divulgação,

comunicação e

estímulo das ações de

extensão

Regularidade na

divulgação,

comunicação e

estímulo das ações de

extensão

Regularidade na

divulgação,

comunicação e

estímulo das ações de

extensão

Regularidade na

divulgação,

comunicação e

estímulo das ações de

extensão

- -

-

10
OS -

10/2021

Diretoria de 

Suporte 

Administrativo - 

Setorial Sul 

(DSAS/Proad)

RA 

2021010

23068.078

410/2021-

10

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3977939/

2.5 Constatação:

Normativo 

desatualizado

2.5.1 Recomendação: Avaliar se

reconhecimento como atividade de inovação

das EJrs foi atribuída à DIS ou a outro setor e

providenciar a alteração do §2º, art. 6º da

Resolução nº 10/2019-CUn.

Não 

Atendida

Não 

Atendida
-

- -

10
OS -

10/2021

Diretoria de 

Suporte 

Administrativo - 

Setorial Sul 

(DSAS/Proad)

RA 

2021010

23068.078

410/2021-

10

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3977939/

2.4 Constatação:

Fragilidades na

governança

2.4.3 Recomendação: Incluir no site que está

sendo reformulado informações das EJrs de

forma centralizada, como: nome da empresa,

CNPJ, o professor coordenador/orientador, o

presidente, contatos (telefone e e-mail), área

que atuam, serviços prestados e que seja 

2.4.2 Recomendação: Providenciar o

mapeamento dos principais processos da DIS,

junto ao Escritório de projetos da Ufes

Não 

Atendida

- -

10
OS -

10/2021

Diretoria de 

Suporte 

Administrativo - 

Setorial Sul 

(DSAS/Proad)

RA 

2021010

23068.078

410/2021-

10

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3977939/

2.4 Constatação:

Fragilidades na

governança

2.4 Constatação:

Fragilidades na

governança

2.4.1 Recomendação: Providenciar um

manual dos procedimentos da DIS

Não 

Atendida
10

OS -

10/2021

Diretoria de 

Suporte 

Administrativo - 

Setorial Sul 

(DSAS/Proad)

RA 

2021010

23068.078

410/2021-

10

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3977939/

- -

-

10
OS -

10/2021

Diretoria de 

Suporte 

Administrativo - 

Setorial Sul 

(DSAS/Proad)

RA 

2021010

23068.078

410/2021-

10

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3977939/

2.3 Constatação:

Empresas júnior com

pendencias de

regularidade 

2.3.2 Recomendação: Verificar a viabilidade

de atrelar a emissão de certificado de

participação do estudante na empresa júnior

com sua a regularidade junto ao Siex.

Não 

Atendida

Não 

Atendida
-

- -

10
OS -

10/2021

Diretoria de 

Suporte 

Administrativo - 

Setorial Sul 

(DSAS/Proad)

RA 

2021010

23068.078

410/2021-

10

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3977939/

2.3 Constatação:

Empresas júnior com

pendencias de

regularidade 

2.3.1 Recomendação: Criar um cronograma

para atuação da DIS junto às EJrs, que ainda

não estão regularizadas, para intensificação

da conscientização e das orientações para

que se regularizem

2.2.1 Recomendação: Auxiliar na

implementação das Diretrizes Curriculares

Nacionais realizando interlocução com as

diversas instituições da sociedade para

parcerias para projetos de extensão que

possam compor a grade curricular dos cursos 

Não 

Atendida

- -

10
OS -

10/2021

Diretoria de 

Suporte 

Administrativo - 

Setorial Sul 

(DSAS/Proad)

RA 

2021010

23068.078

410/2021-

10

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3977939/

2.2 Constatação:

Atuação modesta na

implantação de 10%

de extensão nas

grades curriculares

de graduação 

2.1 Constatação:

Fragilidade na

comunicação com a

sociedade.

2.1.1 Recomendação: Apresentar

cronograma para efetivação do sítio

eletrônico da DIS, onde possa expor suas

atividades e forma de atuação junto a

sociedade e apresentar os demais canais de

interação. 

Não 

Atendida
10

OS -

10/2021

Diretoria de 

Suporte 

Administrativo - 

Setorial Sul 

(DSAS/Proad)

RA 

2021010

23068.078

410/2021-

10

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3977939/
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Regularidade na

divulgação,

comunicação e

estímulo das ações de

extensão

Não se 

aplica
SISTEMA ALICE

SISTEMA 

ALICE

Diretoria de 

Suporte 

Administrativo - 

Setorial Sul 

(DSAS/Proad)

NA 

0012021

23068.016

513/2021-

96

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3647897/

Inclusão de itens

incompletos no

edital

Retificar os itens 8.9 e 16.2.1 do edital nº

2025/2020 (processo nº 23068.006045/2020-

61, relativo à Contratação de pessoa física

para prestar serviço de Leiloeiro Oficial)

incluindo os devidos prazos para o envio de

documento digital complementar e para

devolução do termo de contrato assinado

caso seja enviado por AR (Aviso de

Recebimento) respectivamente.

Atendida 19/03/2021 -

Não se 

aplica
Monitoramento PPP PPP

Gabinete da 

Reitoria

NA 

0032021

23068.058

336/2021-

15

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3880265/

Ausência de

manifestação no

monitoramento ao

plano de providência

permanente (PPP) e

ausência de

implementação de

recomendações 

emanadas dos

relatórios de

auditoria

Recomendação 01: Adoção de providências,

junto às unidades competentes, para a

emissão de manifestação e ou

implementação da recomendação, em

especial as que possuem maior lapso

temporal.

Atendida 27/10/2022 -

Não se 

aplica
Monitoramento PPP PPP

Gabinete da 

Reitoria

NA 

0032021

23068.058

336/2021-

15

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3880265/

Ausência de

manifestação no

monitoramento ao

plano de providência

permanente (PPP) e

ausência de

implementação de

recomendações 

emanadas dos

relatórios de

auditoria

Recomendação 02: Designar a unidade que

tem a competência para atender às

recomendações expedidas no bojo do

Relatório de Auditoria 01/2015 – utilização de

bens imobiliários, relativamente à apuração

de responsabilidade na ocupação dos

espaços físicos pelas empresas copiadoras,

sem prévia licitação, contrato e pagamento

de aluguel, verificação de pagamentos

efetuados no contrato de permissão

remunerada de uso nº 1001/2015, cobrança

da diferença dos valores pagos a menor e

revisão dos valores cobrados pelo consumo

de água e energia elétrica, considerando a

manifestação do gestor da unidade

(DCOS/PROAD) e as razões expostas,

transcritas na planilha em anexo. A unidade

designada deve apresentar manifestação

acerca das recomendações emitidas no RA nº

01/2015

Atendida 27/10/2022 -

- -

2.5 Constatação:

Normativo 

desatualizado

2.5.2 Recomendação: Verificar se há outras

resoluções e normativos em que atribui

alguma atividade ou responsabilidade à DIDC

e providenciar sua alteração para a DIS ou a

outra unidade pertinente que incorporou a

atividade.

Não 

Atendida
10

OS -

10/2021

Diretoria de 

Inovação e 

Divulgação da 

Ciência 

(DIDC/Proex)

RA 

2021010

23068.078

410/2021-

10

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3977939/
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Não se 

aplica
Sistema Alice

Sistema 

Alice

Diretoria de 

Contratos de 

Obras e Serviços 

(DCOS/Proad)

NA 

0042021

23068.055

416/2021-

19

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3858619/

Ausência do item 12

dos materiais a

serem 

disponibilizados

Incluir as informações que estão ausentes no

item 9.1 do termo de referência do Edital de

Licitação – Pregão Eletrônico nº 62/2021

Atendida 10/09/2021 -

Não se 

aplica
Sistema Alice

Sistema 

Alice

Diretoria de 

Suporte 

Administrativo - 

Setorial Sul 

(DSAS/Proad)

NA 

0052021

23068.058

638/2021-

93

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3880802/

Precariedade na

escrita dos itens que

compõem o modelo

da ata de registro de

preços

Suspender e retificar a escrita dos Editais de

Licitação nº 2006/2021, 2011/2021 e

2012/2021, em relação aos itens 3.2, 3.3, 4.1,

12.3.1 e 12.3.2, presentes no Anexo II –

Modelo de Ata de Registro de Preços –

remarcando nova data para abertura dos

referidos Pregões. 

Atendida 21/09/2021 -

Não se 

aplica
Sistema Alice

Sistema 

Alice

Diretoria de 

Suporte 

Administrativo - 

Setorial Sul 

(DSAS/Proad)

NA 

0062021

23068.065

675/2021-

58

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3919963/

Falhas e erros na

escrita dos itens que

compõem a ata de

registro de preços

Retificar a escrita e apresentação dos Editais

de Licitação nº 2016/2021 e 2021/2021, em

relação ao Anexo II – Ata de Registro de

Preços – bem como dos demais editais a

serem lançados, de modo a garantir a correta

transparência das informações aos licitantes

Atendida 26/10/2021 -

Não se 

aplica
Sistema Alice

Sistema 

Alice

Diretoria de 

Suporte 

Administrativo - 

Setorial Sul 

(DSAS/Proad)

NA 

0072021

23068.066

052/2021-

01

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3920390/

Falhas e erros na

escrita dos itens que

compõem a ata de

registro de preços

Retificar a escrita e apresentação dos Editais

de Licitação nº 2015/2021 e 2021/2021, em

relação ao Anexo II – Ata de Registro de

Preços – bem como dos demais editais a

serem lançados, de modo a garantir a correta

transparência das informações aos licitantes

Atendida 26/10/2021 -

Não se 

aplica
Sistema Alice

Sistema 

Alice

Diretoria de 

Projetos 

Institucionais 

(DPI/Proad)

NA 

0082021

23068.069

098/2021-

73

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3933965/

Ausência de

justificativa para

escolha de

fornecedor na

dispensa de licitação

Recomendação 01: Incluir nos processos das

dispensas de licitação nº 59/2021, nº 62/2021

e nº 81/2021 a justificativa que embase a

escolha da Fundação Espírito-Santense de

Tecnologia - Fest, abordando sobre a

reputação ético-profissional e a ausência de

fins lucrativos.

Atendida 23/11/2021 -

Não se 

aplica
Sistema Alice

Sistema 

Alice

Diretoria de 

Projetos 

Institucionais 

(DPI/Proad)

NA 

0082021

23068.069

098/2021-

73

https://pr

otocolo.uf

es.br/#/do

cumentos

/3933965/

Ausência de

justificativa para

escolha de

fornecedor na

dispensa de licitação

Recomendação 02: Instituir procedimento

para que nos próximos processos de dispensa

de licitação, com base no inciso XIII, art.24 da

Lei 8.666/93, seja incluída a justificativa de

escolha da instituição contratada.

Atendida 23/11/2021 -
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