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RELATÓRIO DE AUDITORIA RA201804-01  

Gestão e Fiscalização de Contratos com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra 

 

 

Em atendimento à Ordem de Serviço OS-201804, foram analisados os controles internos 

administrativos relativos à gestão e fiscalização dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra 

firmados entre todos os Câmpus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e as 

empresas prestadoras de serviços terceirizados de natureza continuada. O objeto do estudo visa 

acompanhar e avaliar as atividades decorrentes da gestão de suprimentos de bens e serviços.  

 

Para que os trabalhos de auditoria fossem desenvolvidos a contento, expediu-se a Solicitação de 

Auditoria SA 201804-01 para que as Diretorias de Planejamento e Administração (DIRPLAD) 

preenchessem uma planilha contendo nome, e-mail e cópia da portaria de designação de todos os 

gestores e fiscais dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. De posse destes dados, foram 

enviados questionários aos gestores de contrato, aos fiscais técnicos e administrativos, formalmente 

designados pela UTFPR, a fim de avaliar os controles internos. Também foram analisadas as 

informações enviadas em fevereiro de 2018 à Controladoria Geral da União (CGU), por meio do 

Sistema Eletrônico de Informações (STI), acerca dos terceirizados que prestaram serviços no âmbito 

da UTFPR. 

  

Para tanto, foram utilizadas, dentre outras, as seguintes técnicas de auditoria: análise documental, 

indagação oral e escrita (envio de questionários), exame dos registros e correlação dos dados obtidos.  

Esse trabalho está elencado no PAINT 2018, Ações de Auditoria Interna, quadro 9, item 04 – Gestão e 

Fiscalização de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. 

 

1. ESCOPO E OBJETIVOS DOS TRABALHOS 

 

A presente auditoria avaliou os controles internos administrativos da gestão e fiscalização dos 

contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra da UTFPR. Esse trabalho foi pautado 

na Lei 8.666/93, na Instrução Normativa 05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão e na Orientação para Preenchimento da Planilha de Terceirizados do Sistema de Transferência 

de Informações da CGU (STI).  

 

Essa auditoria objetiva examinar as evidências a respeito da eficiência e da eficácia das atividades 

operacionais do objeto de auditoria. Possui a finalidade de verificar se os objetivos estabelecidos vêm 

sendo alcançados. Fornece análises objetivas para auxiliar a administração a melhorar seu desempenho 

e suas operações, reduzir custos, facilitar a tomada de decisões e de medidas corretivas pelas partes 

responsáveis. Esse tipo de avaliação é denominada Auditoria Operacional ou de Desempenho.1  

 

Vale ressaltar que o valor gasto no ano de 2017, com serviços terceirizados com dedicação exclusiva 

de mão de obra, foi 25,1 milhões de reais. Esse montante foi subdividido entre os 13 Câmpus da 

UTFPR.  

 

 

                                                      
1 Definição adaptada do Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal pág. 14.  

http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria/interna
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2. INFORMAÇÃO 

 

As informações dizem respeito ao registro de fatos ou contextualizações relevantes para o 

entendimento de determinado aspecto da gestão; de impactos positivos, ganhos de desempenho e/ou de 

qualidade nas operações de uma unidade [...] 2.  

 

2.1. OBJETO, LEGISLAÇÃO E NORMAS INERENTES AO TEMA. 

 

A gestão e fiscalização de contratos está prevista na lei 8.666/93, que institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e está regulamentada na Instrução Normativa 05/2017 do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP).  

 

Na Lei 8.666/93, o artigo que trata especificamente de gestão e fiscalização de contratos é o Art. 67. 

Este cita que a execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração, denominado, pela Instrução Normativa 05/2017-MP, de gestor ou fiscal de contratos. 

Segue transcrição do artigo mencionado. 

 

 “Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante 

da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 

subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. [...]” 

 

A atividade de gestão e fiscalização de contratos é uma atividade de suma importância à Instituição, 

pois ela assegura que o objeto licitado seja executado conforme contratado, além de mitigar ou até 

mesmo elidir a responsabilidade subsidiária da Administração Pública sobre os encargos trabalhistas. 

 

Referente à responsabilidade subsidiária, a súmula 331 do TST esclarece que, caso evidenciada 

conduta culposa (deixar de fiscalizar os contratos), os entes da Administração responderão 

subsidiariamente no pagamento dos encargos trabalhistas. A título de informação, em 2017, o Câmpus 

Curitiba contava com 46 reclamatórias trabalhistas, as quais totalizavam como valor da causa R$ 

1.978.616,463. 

 

“Súmula 331 do TST. 

IV. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 

responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja 

participado da relação processual e conste também título executivo judicial. 

 V – Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem 

subsidiariamente caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 

8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da 

prestadora de serviço como empregadora (culpa in vigilando). A aludida responsabilidade não 

decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente 

contratada”. (grifos nossos) 

 

“TCU, Acórdão 1ª Câmera. 1.581/2017. 

A culpa in vigilando é caracterizada pela falta de fiscalização sobre procedimentos exercidos 

por outrem. [...]”. 

 

                                                      
2 Definição adaptada do Manual de Elaboração de Relatórios do Controle Interno, da CGU, pág. 17, item b. 
3 Valores informados pela Procuradoria Federal, levantamento realizado 27/02/2018. 
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No que tange à Instrução Normativa 05/2017 do MP, esta define as competências e os aspectos formais 

da fiscalização a serem observados pelos gestores e fiscais de contratos. Essa instrução deixa claro que 

compete ao gestor dos contratos o conjunto de atividades de gestão e fiscalização da execução 

contratual, e ele será auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, 

de acordo com as seguintes disposições: 

 

“Instrução Normativa 05/2017, Art. 40. 

 

I – Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização 

técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução 

processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para 

formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, 

reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros; 

 

II – Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos 

moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos 

serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato 

convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização 

de que trata o inciso V deste artigo; 

 

III - Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos 

serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações 

previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de 

inadimplemento; 

 

IV - Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos ou 

administrativos quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos ou 

em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade; e 

V - Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução contratual por pesquisa de 

satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços, os 

recursos materiais e os procedimentos utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro fator 

determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto. [...] 

§ 2º O recebimento provisório dos serviços ficará a cargo do fiscal técnico, administrativo ou 

setorial, quando houver, e o recebimento definitivo, a cargo do gestor do contrato”.  

Ainda, a Instrução Normativa 05/2017-MP, no Anexo VIII, dispõe sobre detalhes a serem observados 

pelo representante da Administração na fiscalização técnica e administrativa, descritos a seguir: 

 

1. Na fiscalização técnica:  

1.1. Observar o redimensionamento no pagamento sempre que a contratada: 

   - Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 

exigida as atividades contratadas, ou 

   - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para execução do serviço, ou utilizá-

los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

1.2. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado 

deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar sua degeneração, 

devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades 

constatadas. 

1.3. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do 

objeto. E o preposto deverá assinar o documento, tomando ciência da avaliação realizada. 

http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria/interna
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1.4. No caso de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à 

qualidade exigida, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas 

no ato convocatório. 

1.5. Para o recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico deverá apurar 

o resultado das avaliações da execução do serviço registrando em relatório a ser encaminhado ao 

gestor do contrato 

 

2. Na fiscalização administrativa: 

O anexo VIII dispõe sobre as comprovações a serem exigidas pelo fiscal (no primeiro mês da 

prestação dos serviços; em até 30 dias do mês seguinte; quando solicitado ou quando da extinção 

ou rescisão do contrato) a fim de averiguar o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais 

pela contratada.  

 

Em síntese, segundo a Instrução Normativa 05/2017-MP, o processo de gestão e fiscalização dos 

contratos com dedicação exclusiva de mão de obra inicia-se com a designação formal dos gestores e 

fiscais de contratos, a qual ocorre, na UTFPR, mediante o ato administrativo denominado “Portaria”. 

Os fiscais técnicos são responsáveis pelo acompanhamento e recebimento provisório da execução do 

serviço. Os fiscais administrativos, pelo acompanhamento e recebimento provisório das obrigações 

previdenciárias, fiscais e trabalhistas. E o gestor é o responsável pelo recebimento definitivo do serviço 

para que seja feito o ateste e o pagamento das notas fiscais referentes aos serviços prestados. Dessa 

forma, entende-se que a segregação de função está devidamente observada. 

Vale ressaltar que os terceirizados são empregados da empresa contratada e qualquer falha ou 

comunicação a respeito da prestação dos serviços deverá ser efetuada por meio do preposto 

formalmente designado pela empresa contratada. Ordens diretas aos terceirizados são expressamente 

vedadas, pois isso poderá descaracterizar a terceirização. Reforça a IN 05/2017-MP que as 

comunicações entre o órgão e a contratada devem ser realizadas por escrito, admitindo-se, 

excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

 

Referente à planilha de terceirizados enviada à CGU, por meio do sistema STI, o preenchimento é 

regulamentado pela Orientação para Preenchimento das Informações, que está disponível no link: 

http://www.cgu.gov.br/servicos-e-sistemas/transferencia-de-dados-a-cgu. 

 

3. RESULTADOS DOS EXAMES  

 

Abaixo estão elencados os fatos relevantes e as constatações encontradas na análise do processo de 

gestão e fiscalização de contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. Em seguida, seguem as 

manifestações dos gestores, as recomendações e a análise da Auditoria Interna (Audin).  

 

3.1. CONSTATAÇÕES 

 

As constatações dizem respeito às situações identificadas durante a execução dos trabalhos de 

auditoria. Em geral, indicam a existência de dificuldades, equívocos, situações que contrariam normas, 

critérios técnicos ou administrativos4.  

 

3.1.1. ACHADOS DE AUDITORIA NOS CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO E 

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 

 

3.1.1.1. Fato 

                                                      
4  Definição adaptada do Manual de Elaboração de Relatórios do Controle Interno, da CGU, p. 17 item a. 

http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria/interna
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Referente aos controles internos da fiscalização de contratos, os achados de auditoria foram 

constatados por meio de uma pesquisa realizada com todos os gestores, fiscais técnicos e fiscais 

administrativos de contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra dos 13 

Câmpus da UTFPR.  

 

A pesquisa procurou analisar os controles internos por meio das técnicas difundidas pelo COSO II5.  

 

O COSO é uma organização sem fins lucrativos, conhecida, sobretudo, pela aplicação da ética e 

efetividade na aplicação e cumprimento dos controles internos. Em decorrência da padronização 

internacional das técnicas de auditoria, as recomendações do COSO, relativas aos controles internos, 

bem como seu cumprimento e observância, são amplamente praticados e tidos como modelo e 

referência.  

 

Figura 1: COSO II - Estrutura Tridimensional para a Gestão de Riscos e Controles Internos 

 

 

 

 
 

Fonte: www.coso.org 

 

Para avaliar os controles internos da fiscalização dos contratos, a auditoria envolveu os seguintes 

elementos: 

 

a) Objetivo: operacional 

b) Objeto de controle: divisão (área de Suprimento de bens e serviços – gestão e fiscalização de 

contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra) 

c) Componentes: todos 

 

Assim, a auditoria analisou uma área específica da organização chamada de suprimento de bens e 

serviços, a qual foi objeto da auditoria. Essa atividade encontra-se no nível operacional da estrutura 

organizacional e seu objetivo é a fiscalização dos contratos celebrados entre a UTFPR e as empresas 

contratadas. Por fim, utilizou-se todos componentes do COSO para avaliar os controles internos da 

fiscalização de contratos, que são: 

 

1. Ambiente interno: contempla o tom de uma organização e se configura como a base de como o 

risco é percebido e tratado pelas pessoas envolvidas, considerando a filosofia de gestão e o apetite 

a risco, a integridade e os valores éticos, e o ambiente operacional.  

                                                      
5 O COSO® (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) é uma organização privada criada 

nos EUA em 1985 para prevenir e evitar fraudes nos procedimentos e processos internos da empresa (em português: Comitê das 

Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway). 

 

OBJETOS 

OBJETIVOS 

COMPONENTES 

http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria/interna
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/EUA
https://pt.wikipedia.org/wiki/1985
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2. Fixação de Objetivos: são a base para definir os riscos da atividade. 

3. Identificação de eventos /Avaliação de riscos /Resposta a risco: é quando a organização define 

quais os riscos inerentes a atividade e qual atitude deverá ser tomada caso os riscos venham a 

acontecer. 

4. Atividades de Controle: a organização deve definir e implantar políticas e procedimentos para 

garantir que os riscos estejam devidamente controlados e que os objetivos estratégicos sejam 

alcançados. 

5. Informação e Comunicação: a organização deve definir e implantar um processo de informação e 

comunicação para que os temas relevantes sejam identificados, capturados e comunicados oportuna 

e adequadamente, possibilitando que os envolvidos com o assunto as recebam com o nível de 

conteúdo apropriado para que possam executar suas atividades. 

6. Monitoramento: a organização deve definir e implantar um processo de monitoramento da 

atividade de forma contínua. 

 

De posse destes conceitos, a auditoria interna elaborou uma pesquisa de tal forma que fosse possível 

avaliar como estariam os controles internos do gestor de contratos, do fiscal administrativo e do fiscal 

técnico, figuras imprescindíveis à fiscalização, conforme preceitua IN 05/2017 – MP, e as questões 

abordadas foram as seguintes: 

 

A. Referente a atividade do gestor de contratos, analisou-se: 

 

1. No ambiente interno: 

• Se o gestor recebeu treinamento e se sente capacitado para ocupar a função. 

• Se o gestor participou da elaboração do Termo de Referência. 

• Se antes do início da prestação do serviço, o gestor fez reunião com a contratada a fim de 

esclarecer detalhes da prestação dos serviços e se a reunião foi registrada em ata. 

• Se foi designado um preposto para cada contrato. 

 

2. Na avaliação e resposta aos riscos (identificação de eventos, avaliação de riscos e resposta aos 

riscos), segundo objetivos traçados: 

• Se os riscos relacionados à gestão e fiscalização dos contratos foram previamente identificados. 

 

3. Na atividade de controle: 

• Se existe manual/procedimento/checklist de gestão e fiscalização de contratos. 

• Se existe pesquisa de satisfação com o público usuário (servidores/alunos) para auxiliar na 

avaliação do serviço. 

• Se a rotina de trabalho do terceirizado é de conhecimento do público usuário (servidor/alunos). 

• Se nos últimos 6 meses, ocorreu algum desconto na fatura da contratada pela falta de prestação de 

serviço. 

• Se quando o terceirizado está em férias, na repactuação contratual, foi negociada a não reposição 

de funcionário e a respectiva redução na planilha de custos e formação de preços. (RA 201701-01)6 

• Se há previsão contratual para realização de banco de horas pelo terceirizado, quando couber.  

(RA 201701-01) 

• Se os materiais e equipamentos são fornecidos pela contratada e como é feito controle de entrega.  

(RA 201701-01) 

• Se há conta vinculada prevista para cada contrato, se ela é operacionalizada e qual é o setor 

responsável pelo controle da conta. 

 

                                                      
6 RA – Relatório de Auditoria, encontrado no portal da UTFPR, no link: http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria/interna/servicos-

terceirizados 

http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria/interna
http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria/interna/servicos-terceirizados
http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria/interna/servicos-terceirizados
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4. Na Informação e Comunicação/Monitoramento: 

• Se há registro formal das ocorrências encontradas durante a vigência contratual e qual 

procedimento adotado. 

 

B. Referente a atividade do fiscal administrativo, a Auditoria Interna procurou identificar: 

 

1.No ambiente interno: 

• Se o gestor recebeu treinamento e se sente capacitado para ocupar a função. 

 

2. Na atividade de controle: 

• Se existe manual/procedimento/checklist necessários à fiscalização administrativa. 

• Se a contratada está cumprindo com as obrigações previdenciárias, sociais e trabalhistas. 

 

3. Na Informação e Comunicação/Monitoramento: 

• Se há registro formal das ocorrências encontradas durante a vigência contratual e qual 

procedimento adotado. 

 

C. Referente a atividade do fiscal técnico, buscou-se saber: 

 

1.No ambiente interno: 

• Se o gestor recebeu treinamento e se sente capacitado para ocupar a função. 

 

2. Na atividade de controle: 

• Se existe manual/procedimento/checklist necessários à fiscalização administrativa. 

• Se há algum indicador que auxilie na fiscalização técnica. 

• Se a rotina de trabalho é de conhecimento do terceirizado e se ela está documentada. 

• A periodicidade em que o fiscal vai a campo fiscalizar a atividade do terceirizado. 

• Se o fiscal verifica se o terceirizado está utilizando EPI e Uniformes, caso conste esta 

obrigatoriedade em contrato. 

 

3. Na Informação e Comunicação/Monitoramento: 

• Se há registro formal das ocorrências encontradas durante a vigência contratual e qual 

procedimento adotado. 

 

De posse dos questionários elaborados, a AUDIN os enviou aos gestores e fiscais (administrativos e 

técnicos) de contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, indicados 

pelas Diretorias de Planejamento de todos os Câmpus da UTFPR. 

 

A título de informação, segue a tabela 1 com a quantidade de contratos vigentes de prestação de 

serviços com dedicação exclusiva de mão de obra da UTFPR, bem como a quantidade de gestores e 

fiscais de contratos, indicados pelas Diretorias de Planejamento e Administração (DIRPLAD), objetos 

da pesquisa anteriormente citada.  

 

Tabela 1: Quantidade de contratos, de gestores e fiscais de contratos que responderam à pesquisa 

Câmpus Qtde contratos Qtde de Gestores Qtde de Fiscais 

Administrativos 

Qtde de Fiscais 

Técnicos 

AP 2 1 1 1 

CM 1 1 1 1 

CP 3 2 3 1 

CT 5 2 2 2 

http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria/interna
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Câmpus Qtde contratos Qtde de Gestores Qtde de Fiscais 

Administrativos 

Qtde de Fiscais 

Técnicos 

DV 3 1 2 4 

FB 2 0 1 1 

GP 5 1 2 1 

LD 3 1 2 2 

MD 4 1 1 2 

PB 2 1 1 2 

PG 4 2 1 2 

SH 4 1 1 1 

TD 6 2 1 4 

Total 44 16 19 24 
Legenda: AP-Apucarana, CM-Campo Mourão, CP-Cornélio Procópio, CT-Curitiba, DV-Dois Vizinhos, FB-Francisco 

Beltrão, GP-Guarapuava, LD-Londrina, MD-Medianeira, PB-Pato Branco, PG-Ponta Grossa, RT-Reitoria, SH-Santa 

Helena e TD-Toledo  

Fonte: Relatório de gestão 2017 e SA201804-01 

 

De posse das respostas dos questionários, que compõem os papéis de trabalho desta auditoria, seguem 

as constatações encontradas: 

 

Gráfico 1: Resultado da pesquisa (quantidade de entrevistados e % em relação ao total de 

entrevistados) 
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Fonte: Audin 

 

1. No ambiente interno: 

 

GESTOR DE CONTRATOS (Total de 16 gestores):  

À exceção de 4 gestores, os demais (12) receberam treinamento. Ainda, do total, 9 gestores (56%) não 

se sentem capacitados a ocupar a função. Dentre eles, 3 alegaram falta de cursos e atualizações 

constantes referente a interpretações da legislação, 1 alegou que para ocupar essa função o servidor 

deveria ter conhecimentos específicos de contador e advogado e os demais (5) simplesmente 

declararam que não se sentiam capacitados para ser gestor de contratos. Ainda: 

• 4 gestores (25%) afirmaram não ter participado do Termo de Referência (2 de Ponta Grossa, 1 de 

Cornélio Procópio e 1 de Toledo); 

• 3 gestores (Cornélio, Ponta Grossa e Toledo) não fizeram a reunião inicial com a contratada e 8 

gestores afirmaram não ter feito uma ata de registro da reunião; 

• Todos responderam que há preposto formalmente designado nos contratos. 

 

FISCAL ADMINISTRATIVO (Total de 19 fiscais administrativos) 

Do total de 19 fiscais administrativos, 13 (68%) alegaram ter recebido ou receberam pouco 

treinamento (Câmpus Campo Mourão, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Ponta 

Grossa). Entretanto, apenas 1 fiscal (5%) afirmou estar plenamente capaz de ocupar a função – 

Câmpus Guarapuava. O motivo alegado, por esse fiscal, é que seu cargo é de contador. 

 

 

FISCAL TÉCNICO (Total de 24 fiscais técnicos) 

Do total de 24 fiscais técnicos, 15 (63%) afirmaram ter recebido treinamento e, do total, 16 não se 

sentem capazes para exercer a função.  

 

2. Na avaliação e resposta aos riscos: 

 

Diante dos questionários, os riscos da atividade não são previamente e formalmente identificados, 

conforme preceitua a IN 05/2017. O que há são controles informais caso a contratada não cumpra com 

alguma das obrigações exigidas.  

 

3. Na atividade de controle: 

GESTOR DE CONTRATOS 
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Do total de 16: 

• 12 gestores (75%) afirmaram não ter um manual ou checklist específico para gestão de contratos; 

• Somente os gestores de contratos do Câmpus Curitiba e Toledo afirmaram ter feito pesquisa de 

satisfação com público usuário a fim de dar suporte ao fiscal técnico; 

• Os gestores de contratos dos Câmpus Apucarana, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos e Santa Helena 

afirmaram que o público usuário tem conhecimento da rotina dos terceirizados. O Câmpus 

Apucarana afirmou afixar um aviso nas portas com o horário de limpeza e o Câmpus Dois 

Vizinhos, um cartaz em cada entrada de bloco com dia e horário em que a limpeza do ambiente é 

realizada; 

• 4 gestores (25%) afirmaram que não houve desconto na fatura nos últimos 6 meses por falta de 

prestação dos serviços (1 Cornélio Procópio, 1 Pato Branco e 2 Ponta Grossa); 

• 9 gestores (56%) afirmaram ter negociado, em algum serviço do Câmpus, a não reposição de 

funcionário ausente por motivo de férias e a respectiva redução na planilha de custos e formação de 

preços (Apucarana: cargos de motorista e operador de reprografia; Campo Mourão: pregão 

05/2016; Curitiba: fornecedor Juriseg; Dois Vizinhos: motoristas e serventes de limpeza; 

Guarapuava, Medianeira, Ponta Grossa e Santa Helena não especificaram o serviço/fornecedor); 

• 5 gestores (31%) afirmaram ter negociado banco de horas em substituição ao pagamento de horas 

extras referente aos serviços de motoristas;  

• Sobre os contratos possuírem conta vinculada: o Câmpus Curitiba (fornecedor Juriseg) afirma ter a 

conta, porém ela não é operacionalizada; Apucarana e Cornélio não tem conta vinculada no 

contrato ao qual esse servidor é gestor. Demais Câmpus possuem conta vinculada e cada um atribui 

a sua operacionalização de forma diversa (Departamentos Financeiros, Departamentos de Serviços 

Gerais e também ao gestor de contratos). 

 

FISCAL ADMINISTRATIVO 

Constatou-se que dos 19 fiscais administrativos 14 (74%) fiscais afirmaram ter algum tipo de 

procedimento, tais como checklists, planilha de controle ou relação de documentos a serem entregues 

pela contratada.  

 

FISCAL TÉCNICO 

Do total de 24 fiscais técnicos: 

• 10 fiscais (42%) possuem algum procedimento (checklist, relação de documentos, Termo de 

Referência) que os auxilie na fiscalização; 

• 7 fiscais (29%) afirmam não ter um indicador para auxiliá-los na fiscalização; 

• 21 (88%) fiscais afirmaram que os terceirizados conhecem a rotina de trabalho, uns por meio de 

distribuição de tarefas por demanda, outros possuem escala de trabalho ou por meio da descrição 

no Termo de Referência; 

• Todos verificam a utilização de EPI e Uniformes, quando cabível; 

• Todos afirmam ter controle de entrega de materiais aos terceirizados, ora por meio de planilha, ora 

pelo almoxarifado e até por meio dos sistemas internos e por meio de Termo de Responsabilidade 

de retirada de materiais; 

• 22 (92%) dos fiscais vão a campo verificar serviço, porém a periodicidade varia muito, cada fiscal 

adota uma rotina; 

 

4. Na Informação e Comunicação/Monitoramento: 

Nessa fase, deu-se ênfase ao procedimento adotado quando da identificação de falhas no processo de 

fiscalização. O processo adotado pelos Câmpus é muito similar. Diante de falhas encontradas, os 

fiscais notificam a empresa da irregularidade e caso a falha persista, o fiscal a encaminha ao gestor de 
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contratos para que tome as devidas providências. Resultando em penalização, esta é enviada à 

contratada por meio de ofício pelos Diretores Gerais dos Câmpus. 

 

Assim, conforme mostrou a pesquisa, alguns detalhes devem ser observados para que os controles 

internos da fiscalização se tornem mais eficientes. O ambiente interno, tanto dos gestores como dos 

fiscais administrativos e técnicos, mostrou-se fragilizado uma vez que 50% dos gestores e fiscais de 

contrato não se sentem capazes, na sua plenitude, para ocupar a função.  

 

Da mesma forma, o componente “avaliação de riscos” também se mostrou fragilizado, visto que não 

há formalização nem padronização desta atividade na Instituição. Entretanto, como essa é uma 

atividade relativamente nova, proposta pela Instrução Normativa no final de 2017, entende-se que não 

caracteriza falha na fiscalização, apenas fase de adaptação dos controles internos à nova Instrução 

Normativa. Espera-se que no ano de 2018 essa fragilidade seja sanada.  

 

Por fim, com relação ao ambiente de controle e Informação/Monitoramento, pode-se perceber uma 

falta de padronização nos processos. Para aprimorar o ambiente de controle, ressalta-se a importância 

de se estabelecer uma pesquisa padrão de avaliação dos serviços dos terceirizados pelo público usuário 

a fim de dar suporte à fiscalização técnica. Como essa pesquisa é uma exigência nova da Instrução 

Normativa, a ser implementada a partir de setembro de 2017, espera-se que, com a elaboração do 

Manual de fiscalização de contratos pela DIRMAP, implemente-se também uma pesquisa padrão para 

todos os Câmpus utilizarem. 

 

Vale ressaltar que a Pró-reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD), junto à Diretoria de 

Materiais e Patrimônio (DIRMAP), vem adotando medidas a fim de aprimorar o processo de 

fiscalização de contratos. Em abril de 2017, por meio da Portaria 0764/2017, a PROPLAD designou 

uma comissão responsável por elaborar um Manual de Fiscalização - em fase de elaboração até o 

presente momento. Assim, espera-se que com a publicação e ampla divulgação deste manual os 

controles internos da fiscalização se tornem mais eficientes e a falta de capacidade técnica, alegada 

pelos gestores e fiscais, reduza ou até seja eliminada.  

 

3.1.1.2. Recomendações referentes à atividade dos gestores e fiscais (administrativos e técnicos).  

Que os Câmpus verifiquem a conveniência e oportunidade de atribuir a função de fiscal administrativo 

a servidor lotado no Departamento de Orçamento, Finanças e Contabilidade ou, aos moldes do 

Câmpus Guarapuava, a um contador, observando a segregação de função.  

 

Que a DIRSEG, junto aos DESEG, promova reuniões periódicas e cursos nessa área a fim de dar 

suporte aos gestores e fiscais dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, principalmente 

no que tange à utilização dos manuais e procedimentos dos processos de fiscalização – Manual em 

desenvolvimento pela DIRMAP.  

 

Sugere-se à PROPLAD/DIRMAP elaborar um manual ou um procedimento que contenha formulários 

práticos a serem utilizados pelos gestores e fiscais de contratos, tais como, formulário para controle de 

pessoal, roteiros para fiscalização administrativa e técnica, checklists, bem como descreva as 

atribuições dos gestores, fiscais administrativos, fiscais técnicos, fiscais setoriais e público usuário. 

Ainda, sugere-se à PROPLAD aprimorar e estabelecer, a todos os Câmpus, pesquisa de satisfação do 

serviço pelo público usuário a fim de auxiliar na fiscalização da qualidade do serviço prestado. 

 

3.1.1.3. Manifestações dos gestores. 

Apucarana: “Na atividade de controle. O Câmpus não alterou a planilha de custos, mas desconta o 

valor referente a não reposição de funcionário ausente da fatura no mês correspondente.  
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Sobre a conta vinculada. Ela existe, porém ainda não está sendo operacionalizada”. 

Cornélio Procópio: “No relatório de auditoria, ambiente interno, foi colocado que um dos gestores de 

CP não participou da elaboração do termo de referência e não fez reunião inicial com a contratada. 

Vale acrescentar que esse contrato específico, citado pelo gestor, é de  2013 - Planservice. 

Na época, o Câmpus não tinha esse procedimento em relação ao TR e a reunião inicial, por isso não 

foi realizado. Hoje, estamos trabalhando de outra forma. 

Em relação a segregação de função e as atividades de fiscal administrativo no DEOFI, informo que 

hoje todos os servidores do setor fazem todos os serviços. Normalmente trabalhamos em 2 no DEOFI, 

então eles precisam fazer tudo para um substituir o outro nos casos de ausência. Não dá para separar 

as atividades (1 só paga, 1 só empenha, etc).  

No final do ano recebemos uma contadora (até então não tínhamos esse cargo), mas ela está com 

redução de carga horária, por esse motivo, hoje estamos em 3 pessoas no DEOFI. Mas em outubro, 

quando ela retornar para 40 horas, voltaremos a ficar só em dois, o que inviabiliza a separação de 

atividades por pessoa”. 

 

Ponta Grossa: “No ambiente interno.  

Na medida do possível estamos encaminhando os gestores e fiscais para capacitação. Todos os 

gestores e fiscais foram chamados a participar dos Cursos da ESAF na área de fiscalização que foram 

contratados pela Reitoria e transmitidos a todos os Campus em 2017 e 2018, porém poucos se 

interessam em participar. Alem disso temos feito reuniões com os gestores/fiscais para trocar ideias, 

sanar dúvidas, etc. 

Ainda, Até a publicação da IN 05/2017 os Termos de Referência de serviços terceirizados com 

emprego de mão de obra eram feitos pelo DESEG. Não havia uma Equipe de Planejamento. Como o 

Campus possui 4 vigilantes efetivos, que estavam em desvio de função e retornaram à função original, 

estes receberam treinamento e passaram a atuar como Gestores e Fiscais do contrato de Vigilância e 

Porteiros embora não tenham participado da elaboração do Termo de Referência. 

Sobre reunião inicial com a contratada. Nos contratos mais antigos não foi feita reunião formal e com 

ata, mas nos contratos novos está sendo observada esta exigência.  

 

Santa Helena: “Acataremos a solicitação desta AUDIN e atribuiremos a função de fiscal 

administrativo dos contratos a servidor lotado no DEOFI. Além disso, seguiremos os procedimentos 

que serão contemplados no manual”. 

 

Pato Branco: “Para aprimorar o componente “ambiente interno”: Todos os contratos do Câmpus, 

que possuem necessidade de fiscal administrativos, são designados servidores do DEOFI. 

Independente das ações em conjunto, temos o cuidado de anualmente capacitarmos servidores, se não 

todos, boa parte deles. Para aprimorar o componente “atividade de controle”: Por mais que o 

acompanhamento do dia a dia das atividades nos permite termos uma avaliação dos serviços 

prestados, o mesmo não se torna mensurável. Estudaremos a viabilidade de uma pesquisa via google 

docs”. 

 

PROPLAD: considerando que o manual de fiscalização está em fase de finalização, sugerimos que o 

documento seja aplicado e posteriormente a AUDIN faça a avaliação se necessário procedimentos 

adicionais, tais como pesquisa de satisfação de usuário do serviço, e então faça a recomendação.  

 

3.1.1.4. Análise da Auditoria Interna. 

 

Manifestações acatadas. Como o manual de fiscalização encontra-se em fase de elaboração pela 

DIRMAP, mantém-se as recomendações até a publicação do manual. 
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3.1.2. PROCEDIMENTO UTILIZADO PARA EMISSÃO DE PORTARIAS DE DESIGNAÇÃO 

DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS 

 

3.1.2.1. Fato 

 

Segundo exigência da Lei 8.666/93, os fiscais e gestores de contratos devem ser formalmente 

designados pela instituição. Diante disso, solicitou-se aos chefes das DIRPLAD, de todos os Câmpus, 

que enviassem à Auditoria Interna cópia digitalizada das portarias de designação dos gestores e fiscais 

de contratos dos serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, a fim de averiguar se havia portaria 

designada e qual o seu conteúdo.  

 

Conforme preceitua a Instrução Normativa 05/2017-MP, para cada contrato, principalmente no que se 

refere à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, deveria haver a figura do 

gestor de contratos, do fiscal administrativo, do fiscal técnico e do setorial (quando houver), conforme 

segue: 

 

“Art. 40. O conjunto de atividades de que trata o artigo 39 compete ao gestor da execução dos 

contratos, auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário. [...] 

 

§ 3º As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 

preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou 

único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 

atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 

relacionadas à Gestão do Contrato”. 

 

Todavia, a Instrução Normativa, anteriormente citada, autoriza designar um único servidor a função de 

gestor e fiscal de contrato, mas para que não exista divergência de interpretações, deve-se deixar isso 

explícito, por meio de portaria clara e objetiva.  

 

De posse das portarias, contatou-se algumas inconsistências: 

 

Tabela 2: Inconsistências nas Portarias de designação de gestores e fiscais de contratos 

Câmpus Número Portaria Constatação 

AP 072/2015 Portaria designa o “fiscal” e seu substituto.  

FB 04/2018 Portaria designa o “fiscal” e seu substituto.  

FB 08/2018 Portaria designa o “fiscal” e seu substituto.  

MD 273/2017 Portaria designa um servidor para ser gestor do contrato, cabendo-lhe 

acompanhar os CONTRATOS ONEROSOS. 

SH 028/2015 Portaria designa o “fiscal” e seu substituto.  

SH 095/2017 Portaria designa o “fiscal” e seu substituto.  

Fonte: Audin 

 

Câmpus Apucarana, Francisco Beltrão e Santa Helena emitiram portarias genéricas, as quais não 

especificaram para qual tipo de fiscal o servidor estava sendo designado.  

 

No Câmpus Francisco Beltrão, por exemplo, a portaria deveria deixar claro que tal servidora estava 

sendo designada a ocupar tanto a função de gestora como a de fiscal (administrativo e técnico). Segue 

trecho da Portaria 02/2018: 

 

[...] I – Designar as servidoras X e Y como Fiscal de Contrato, titular e substituto, respectivamente, 

para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato nº 01/2015 celebrado com a Empresa Z. 
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Entende-se que o texto acima deveria ser: 

 

[...] I – Designar as servidoras X e Y como Gestoras e Fiscais (técnicas e administrativas) de 

Contrato, titular e substituto, respectivamente, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato 

nº 01/2015 celebrado com a Empresa Z. 

 

Já, o Câmpus Medianeira designou um servidor para ser o gestor de contratos, porém não especificou a 

qual contrato esse gestor seria o responsável, apenas informou que seria “gestor de contratos 

onerosos”. Contratos onerosos é um conceito aberto. Portanto, sugere-se corrigir essa portaria 

detalhando os contratos a serem acompanhados por esse servidor. 

 

Diante das inconsistências encontradas, reforça-se a necessidade de emitir um modelo padrão de 

portaria de designação do titular e seu substituto a gestor de contratos, a fiscal administrativo, a fiscal 

técnico e a fiscal setorial (se houver), bem como o contrato que esse servidor deverá acompanhar e 

fiscalizar, sempre observando que a Instrução Normativa em vigor é a IN 05/2017-MP. 

 

3.1.2.2. Recomendação.  

 

Que a PROPLAD/DIRMAP, em conjunto com as DIRPLAD, elabore um modelo padrão de portaria de 

designação de gestor de contrato, fiscal administrativo, fiscal técnico e fiscal setorial (se houver) de 

contrato de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para todos os Câmpus. 

 

3.1.2.3. Manifestações dos gestores. 

 

Santa Helena: “Estamos aguardando a entrada de um novo servidor para completar o quadro da 

DIRPLAD, assim, conseguiremos nominar todos as funções que a IN nº 05/2017 solicita”. 

 

3.1.2.4. Análise da Auditoria Interna. 

 

Manifestação parcialmente acatada.  

Vale ressaltar que a atribuição de gestor/fiscal administrativo/fiscal técnico e setorial pode recair sobre 

um mesmo servidor, desde que não prejudique suas atribuições diárias. 

 

3.1.3. PROCEDIMENTO UTILIZADO NO SEI PARA FISCALIZAÇÃO (DO ATESTE AO 

PAGAMENTO DE NOTA FISCAL) 

 

3.1.3.1. Fato 

 

No que tange ao procedimento adotado pelos gestores/fiscais dos contratos no Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI), percebe-se que não há padronização para o ateste e envio para pagamento da nota 

fiscal de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, mesmo entre as áreas de um 

mesmo Câmpus.  

 

Alguns departamentos abrem um processo para cada nota fiscal e anexam, além das notas fiscais, 

todos os comprovantes referentes à fiscalização administrativa, como pode ser visto a seguir.  

 
 

23064.005806/2018-82  

 

I  

Carimbo - ateste para nota fiscal / fatura / DANFE DESEG-CT 0180207  

Nota Fiscal 1171 (0180390)  

Planilha Glosas em fatura (0180393)  

Planilha ausências fiscalização (0180414)  

Fatura Certidões negativas (0180548)  

Fatura Documentos funcionários novos (0180551)  
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Fatura Recibo de férias + pagamento (0180553)  

Fatura Recibo de férias + pagamento Patrícia de Jesus (0180555)  

Fatura FGTS + comprovante de pagamento (0180557)  

Fatura INSS + comprovante de pagamento (0180566)  

Fatura Folha ponto 1 (0180604)  

Fatura Folha ponto 2 (0180648)  

Fatura Folha ponto 3 (0180649)  

Fatura Folha ponto 4 (0180651)  

Fatura Folha ponto 5 (0180652)  

Fatura Folha ponto 6 (0180653)  

Fatura Folha ponto 7 (0180654)  

Fatura Folha ponto 8 (0180656)  

Fatura Folha ponto 9 (0180657)  

Fatura Holerites (0180660)  

II  

Fatura SEFIP e RET (0181504)  

Fatura GFIP (0181505)  

Fatura Protocolo de conectividade social (0181510)  

Fatura Vale transporte 1 (0181512)  

Fatura Vale transporte 2 (0181513)  

Fatura Vale alimentação (0181517)  

Fatura Rescisões 1 (0181529)  

Fatura Rescisões 2 (0181530)  

Financeiro: Carimbo de conformidade DIOFI-CT 0183899  

 

Outros departamentos abrem um processo no início da prestação dos serviços e dentro dele anexam 

todas as Notas Fiscais referentes à prestação de serviços, bem como uma declaração de ateste de Nota 

fiscal dada pelo gestor de contratos ou fiscal administrativo.  

 

23064.025596/2017-68  

 

I  

Compras: Requisição SIORG ASPLAD-CT 0109239  

Anexo NOTA FISCAL 201700000021255 COSTA OESTE - MANUTENÇ (0109245)  

Carimbo - ateste para nota fiscal / fatura / DANFE ASPLAD-CT 0109247  

Financeiro: Nota de Empenho DICONT-CT 0110242  

Financeiro: Carimbo de conformidade DIOFI-CT 0116768  

Aviso 01 - conclusão de processo (0116970)  

23064.018661/2017-07  

23064.027365/2017-99  

Anexo NOTA FISCAL 279 - COSTA OESTE - MANUTENÇÃO (0143820)  

Anexo CERTIDÕES (0143824)  

Aviso 02 - PGTO. NOTA FISCAL MÊS DE NOVEMBRO/2017 (0143826)  

Financeiro: Carimbo de conformidade DIOFI-CT 0147472  

Nota Fiscal 707 - dezembro/17 (0155065)  

Financeiro: Carimbo de conformidade DIOFI-CT 0155321  

Aviso 03 - GLOSA NA NOTA FISCAL 707 (0161127)  

Anexo NOTA FISCAL 1219 (0180619)  

Aviso 04 GLOSA NA NOTA FISCAL 1219 (0180621)  

Carimbo - ateste para nota fiscal / fatura / DANFE DIRPLAD-CT 0180632  

 

 

Ainda, o ateste do serviço para posterior pagamento da nota fiscal nem sempre é dado pelo gestor de 

contratos, as vezes o fiscal administrativo é quem atesta a nota fiscal para pagamento, ou seja, efetua o 

recebimento definitivo. Segundo a Instrução Normativa 05/2017-MP, o gestor de contratos é quem 

deveria dar o recebimento definitivo do serviço e ateste de nota fiscal. 

 

Referente ao procedimento de fiscalização, a PROPLAD, em reunião 12 a 14 de dezembro de 2017, 

decidiu que o processo destinado à fiscalização seria relacionado e nele deveria constar: os relatórios 

do fiscal, as comunicações realizadas com o fornecedor/prestador de serviço, a documentação julgada 

necessária para a comprovação dos argumentos bem como demais informações para a correta 

identificação das ocorrências. Ainda, o procedimento a ser adotado foi incluso em 2018 na base de 

conhecimento do SEI. 

 

3.1.4. PLANILHA ENVIADA À CGU COM INFORMAÇÕES DOS TERCEIRIZADOS 

 

3.1.4.1. Fato 

 

Conforme o Ofício-circular n.º 268/2009/SE/CGU-PR de 11/08/2009, a cada quatro meses, os 

ministérios do Poder Executivo Federal devem enviar à Controladoria-Geral da União (CGU) 
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informações acerca dos contratos de terceirização de mão de obra. O ofício traz orientações sobre o 

envio e define que as informações devem ser preenchidas em uma planilha do Excel (de acordo com 

modelo padrão específico) e enviadas à CGU. E para facilitar o envio dos dados, bem como de reduzir 

os custos com o processo, os gestores podem preencher a planilha e enviá-la diretamente para a 

Controladoria por meio do Sistema de Transferência de Informações (STI), que se encontra no link: 

http://www.cgu.gov.br/servicos-e-sistemas/transferencia-de-dados-a-cgu/.  

 

Dentro das informações prestadas, a auditoria analisou: a Categoria Profissional, o Salário Mensal 

Bruto e o Custo Mensal do Empregado. O método utilizado foi a comparação das informações entre os 

13 Câmpus da UTFPR.  

 

Referente à categoria profissional. Nesse campo, deve-se incluir o código referente à Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO). A análise desse item ocorreu da seguinte maneira: agrupou-se os 

cargos de mesma CBO, informados pelos Câmpus, e verificou se havia algum cargo que somente havia 

sido contratado por um Câmpus da UTFPR. Nessa análise, foram encontradas duas categorias que não 

se enquadravam nas categorias contratadas pelos demais Câmpus, listadas na tabela a seguir: 

Tabela 3: Inconsistências encontradas no campo “Categoria Profissional” 

Item Nome da UG Número do 

contrato 

Razão Social da 

Empresa 

CPF Categoria 

Profissional 

1 Dois Vizinhos 02/2017 Lsul Locadora de 

Serviços Ltda 

046.981.959-69 513420 

Barman 

2 Toledo 01/2017 Clausio Antonio 

Moraes ME 

102.419.599-69 412105 

Datilógrafo 

Fonte: DIRSEG. 

 

No que se refere a Salário Mensal Bruto, a orientação da CGU é que se deve informar neste campo o 

valor registrado na carteira de trabalho do empregado, conforme trecho a seguir: 

 

“O campo “Salário Mensal Bruto” corresponde ao valor bruto que o terceirizado percebe, valor este 

declarado na sua carteira de trabalho. [...]” 

 

Ao comparar os salários brutos por categoria profissional, verificou-se que alguns valores estavam 

acima da média da categoria, listados na tabela a seguir.  

 

Tabela 3: Inconsistências encontradas no campo “Salário Mensal Bruto” 

Item Nome da UG Número do 

contrato 

Razão Social da 

Empresa 

CPF Categoria 

Profissio 

nal 

Salário 

Mensal Bruto 

3 Curitiba 07/2016 Costa Oeste 519.956.389-00 715615 2.444,31 

4 Curitiba 07/2016 Costa Oeste 782.368.519-15 715615 2.903,48 

5 Curitiba 07/2016 Costa Oeste 052.308.018-24 710205 2.060,63 

6 Curitiba 07/2016 Costa Oeste 083.684.399-14 710205 1.970,10 

7 Curitiba 07/2016 Juriseg 900.342.959-68 410105 3.020,00 

8 Francisco Beltrão 05/2017 CLAUDIO ANTONIO 525.063.049-91 513425 2.632,01 

9 Francisco Beltrão 05/2017 CLAUDIO ANTONIO 793.408.579-68 514310 2.839,6 

10 Francisco Beltrão 05/2017 CLAUDIO ANTONIO 029.647.269-73 919205 3.414,21 

11 Francisco Beltrão 05/2017 CLAUDIO ANTONIO 023.083.229-69 782310 4.754,87 

12 Francisco Beltrão 05/2017 CLAUDIO ANTONIO 080.043.689-05 422105 2.861,91 

13 Francisco Beltrão 05/2017 CLAUDIO ANTONIO 006.458.469-02 514225 2.507,49 

14 Francisco Beltrão 05/2017 CLAUDIO ANTONIO 009.780.879-25 514225 2.507,49 

15 Francisco Beltrão 05/2017 CLAUDIO ANTONIO 024.741.659-24 514225 2.507,49 

16 Francisco Beltrão 05/2017 CLAUDIO ANTONIO 044.465.669-38 514225 2.507,49 
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Item Nome da UG Número do 

contrato 

Razão Social da 

Empresa 

CPF Categoria 

Profissio 

nal 

Salário 

Mensal Bruto 

17 Francisco Beltrão 05/2017 CLAUDIO ANTONIO 113.039.419-02 514225 2.507,49 

18 Francisco Beltrão 05/2017 CLAUDIO ANTONIO 840.016.749-04 514225 2.507,49 

19 Francisco Beltrão 05/2017 CLAUDIO ANTONIO 955.960.469-49 514225 2.507,49 

20 Francisco Beltrão 05/2017 CLAUDIO ANTONIO 019.373.019-74 514225 3.080,78 

21 Francisco Beltrão 05/2017 CLAUDIO ANTONIO 056.873.549-80 514225 3.171,72 

22 Francisco Beltrão 05/2017 CLAUDIO ANTONIO 624.346.590-04 514225 3.171,72 

Fonte: Dirplad  

 

Em se tratando de “Custo mensal do Terceirizado”, observou-se, no custo de um terceirizado, uma 

variação acima da média, listada a seguir.  

 

Tabela 4: Inconsistências encontradas no campo “Custo mensal do Empregado” 

Item Nome da 

UG 

Número do 

contrato 

Razão Social da 

Empresa 

CPF Categoria 

Profissional 

Custo mensal 

do Empregado 

23 Apucarana 02/2016 Apollo 551.110.849-91 782310 6.463,62 

Fonte: Dirplad  

 

Em análise anterior, efetuada também por essa auditoria interna por meio do Relatório de Auditoria RA 

201701-01, constatou-se que é prática do Câmpus Apucarana prever, dentro do custo do terceirizado, 

no Módulo 2 da Planilha de Custos e Formação de Preços, as diárias, as quais totalizaram R$ 700,00. 

Vale ressaltar que as diárias somente são pagas com a ocorrência do fato gerador. Ainda, o Câmpus 

afirma que o valor do posto sem as horas extras, as diárias e os encargos decorrentes totaliza R$ 

4.205,22. Portanto, sugerimos informar à CGU, no campo “Custo mensal do empregado”, o valor sem 

inclusão das diárias por se tratar de verba indenizatória e não salarial. 

 

Vale ressaltar que a PROPLAD/DIRSEG vem tomando medidas a fim de minimizar os problemas 

encontrados, tais como a reunião realizada em abril/2018 em Medianeira e orientações via e-mail, com 

os procedimentos a serem observados pelos departamentos. 

 

3.1.4.2. Recomendação.  

 

Que as DIRPLADS, responsáveis pela elaboração das planilhas, e a DIRSEG, área responsável pela 

compilação e envio da planilha, analisem as informações antes delas serem disponibilizadas. 

 

3.1.4.3. Manifestações dos gestores. 

 

Item 1. Câmpus Dois Vizinhos: Categoria informada incorreta, deveria ser 513425 (copeira). 

Item 2. Câmpus Toledo: Categoria informada incorreta, deveria ser 422105 (recepcionista). 

Itens 3 e 4. Câmpus Curitiba: Funcionário recebe adicional de estimulo de 5% e o valor informado 

refere-se ao salário bruto constante no holerite do empregado ao invés do salário constante na 

carteira de trabalho. 

Itens 5 e 6. Câmpus Curitiba: Funcionário recebe adicional de estimulo de 5% e o valor informado 

refere-se ao salário bruto, constante no holerite do empregado, ao invés do salário constante na 

carteira de trabalho. 

Item 7. Câmpus Curitiba: A categoria informada na planilha está errada, o correto é 142105 - 

Gerente Operacional/Supervisor. O salário bruto é R$ 2.665,20. 

Item 8: Câmpus Francisco Beltrão: Valor estava incorreto, equívoco do servidor responsável pelo 

preenchimento (R$ 1.230,00) 
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Item 9: Câmpus Francisco Beltrão: Valor estava incorreto, equívoco do servidor responsável pelo 

preenchimento. (R$ 1.339,20) 

Item 10: Câmpus Francisco Beltrão: Valor estava incorreto, equívoco do servidor responsável pelo 

preenchimento. (R$ 1.686,20) 

Item 11: Câmpus Francisco Beltrão: Valor estava incorreto, equívoco do servidor responsável pelo 

preenchimento. (R$ 2.569,00) 

Item 12: Câmpus Francisco Beltrão: Valor estava incorreto, equívoco do servidor responsável pelo 

preenchimento. (R$ 1.367,00) 

Item 13 a 19: Câmpus Francisco Beltrão: Valor estava incorreto, equívoco do servidor responsável 

pelo preenchimento. (R$ 1.150,00) 

Item 20: Câmpus Francisco Beltrão: Valor estava incorreto, equívoco do servidor responsável pelo 

preenchimento. (R$ 1.497,00) 

Item 21 e 22: Câmpus Francisco Beltrão: Valor estava incorreto, equívoco do servidor responsável 

pelo preenchimento. (R$ 1.528,40) 

Item 23: Câmpus Santa Helena: “No valor informado constam horas extras que são variáveis e pagas 

conforme a execução. Essas horas também devem ser retiradas da informação enviada a CGU?” 

 

3.1.4.4. Análise da Auditoria Interna. 

 

Manifestações acatada. Entretanto, sugerimos às DIRPLAD verificarem com a DIRSEG se há como 

corrigir as informações prestadas à CGU.  

 

Referente à manifestação do Câmpus Apucarana. Sugerimos rever o relatório de auditoria RA201707-

01 Serviços Terceirizados - Planilhas de Custos e Formação de Preço, página 17. Entende essa 

Auditoria que os gastos com diárias devem compor apenas o quadro demonstrativo “Valor global da 

proposta”. As horas extras deveriam ser substituídas pelo banco de horas. Quando não for possível 

compensar algumas horas, incluí-las na planilha de custos, pois horas extras são verbas salariais. 

 

3.1.5.  RECOMENDAÇÕES DA AUDIN E CGU REFERENTES A CONTRATOS COM 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA 

 

Seguem abaixo as recomendações da Auditoria Interna e da CGU referentes aos serviços terceirizados 

com dedicação exclusiva de mão de obra. Essas recomendações foram incluídas nesse relatório para 

que todas as sugestões/recomendações, inerentes ao mesmo tema, estejam destacadas no mesmo 

relatório.  

 

Vale ressaltar que a PROPLAD se encontra dentro do prazo para cumprimento das recomendações 

desta Audin (dezembro de 2018). Referente as recomendações da CGU, a UTFPR já respondeu ao 

órgão e está aguardando o parecer referente às manifestações. 

 

Quadro 1: Recomendações da Auditoria Interna e da CGU referentes aos serviços terceirizados com 

dedicação exclusiva de mão de obra 

RAINT Descrição da Recomendação 
Setor 

Responsável 

RA201707-01 

Contratos de serviços 

com dedicação 

exclusiva de mão de 

obra “Item 2.2.1.2.” 

Escalonar as férias dos funcionários bem como redimensionar as tarefas 

executadas nos meses de dezembro a março ou julho de modo que possamos 

cortar e/ou reduzir o custo referente à reposição dos empregados em férias. 

No caso das copeiras, avaliar a possibilidade de pagar adicional de acúmulo 

de função a uma servente para que essa possa cobrir as férias da copeira, sem 

a necessidade de reposição da profissional. 

Proplad 

 

Todos os 

Câmpus 

RA201707-01 

Contratos de serviços 

Sugere-se que os Câmpus Londrina e Toledo solicitem à empresa contratada 

para designar, formalmente, pelo menos uma servente para que somente essa 

Proplad 
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RAINT Descrição da Recomendação 
Setor 

Responsável 

com dedicação 

exclusiva de mão de 

obra “Item 2.2.2.1.2” 

efetue a limpeza dos sanitários e faça jus ao respectivo adicional. Isso 

garantirá à Instituição segurança contra possíveis riscos trabalhistas.  

Câmpus 

Londrina e 

Toledo 

RA201707-01 

Contratos de serviços 

com dedicação 

exclusiva de mão de 

obra “Item 2.2.2.3.2” 

Os Câmpus devem se certificar, junto às empresas contratadas e por meio de 

análise amostral dos contracheques dos empregados, se o valor constante nas 

planilhas de custos referente ao adicional de insalubridade corresponde ao 

valor efetivamente pago aos funcionários, nos casos em que a Convenção 

Coletiva for omissa. 

Proplad 

 

Todos os 

Câmpus 

RA201707-01 

Contratos de serviços 

com dedicação 

exclusiva de mão de 

obra “Item 2.2.3.2” 

Permitir que a empresa licitante inclua na planilha de custos e formação de 

preço, no subitem equipamentos, apenas a parcela da depreciação anual do 

equipamento, que é normalmente de 20% ao ano sobre o valor do 

equipamento (consultar a Instrução Normativa RFB nº 1700, 14 março de 

2017).  

Proplad 

 

Todos os 

Câmpus 

RA201707-01 

Contratos de serviços 

com dedicação 

exclusiva de mão de 

obra “Item 2.2.4.2” 

Os fiscais e gestores dos contratos de serviços terceirizados devem verificar, 

por amostragem e periodicamente, as carteiras de trabalho ou outro 

documento capaz, para se certificarem de que os empregados estão 

registrados e desempenhando sua função, conforme a CBO, a fim de que a 

Instituição não incorra em desvio de função e esteja sujeita a demandas 

trabalhistas. 

Proplad 

 

Fiscais e 

gestores de 

contratos 

RA201707-01 

Contratos de serviços 

com dedicação 

exclusiva de mão de 

obra “Item 2.2.6.1.2” 

Os Câmpus devem avaliar a possibilidade de substituir as horas extras pagas 

aos motoristas pelo regime de compensação da jornada. 

 

Proprlad 

 

Todos os 

Câmpus 

RA201707-01 

Contratos de serviços 

com dedicação 

exclusiva de mão de 

obra “Item 2.2.6.3.2” 

Considerando que a expectativa de Santa Helena não se confirmou, ter 

veículos maiores tipo ônibus e a utilização de vans do Câmpus Medianeira, o 

Câmpus deveria, na repactuação contratual, avaliar a possibilidade de 

substituição do motorista com categoria “E” por um de categoria inferior. 

Proplad 

 

Câmpus SH 

RA201707-01 

Contratos de serviços 

com dedicação 

exclusiva de mão de 

obra “Item 2.2.7.2” 

Verificar se o preço dos uniformes está compatível com o preço de mercado, 

se a reposição ou até mesmo o fornecimento está ocorrendo conforme 

contratado e se os itens solicitados no termo de referência, quantidade e o 

valor estão superdimensionados. Em caso positivo, na prorrogação contratual, 

renegociar o valor para adequá-lo ao preço de mercado e solicitar a exclusão 

dos itens desnecessários a consecução dos serviços e/ou não exigidos por 

CCT.  

Proplad 

 

Todos os 

Câmpus 

RA201707-01 

Contratos de serviços 

com dedicação 

exclusiva de mão de 

obra “Item 2.2.8.2” 

Para a manutenção predial preventiva e corretiva (serviços de hidráulica, 

elétrica, pintura, carpintaria, esquadrias, cobertura, gesso, serralheria, 

operador de máquina costal, jardinagem, etc.), deve-se avaliar qual a 

contratação mais vantajosa para Instituição, se sob demanda 

(resultado/produtividade) ou contratação mensal independentemente da 

produtividade. Essa última mediante comprovação de melhor custo benefício. 

Proplad 

 

Todos os 

Câmpus 

Fonte: PPP Audin 

 

 
Relatório CGU  

nº 201700850 Descrição da Recomendação 

Recomendação: 172598 

Envio ao gestor: 29/08/2017 

 

Aplicar as multas previstas em todos os contratos de terceiros firmados pela UTFPR 

e não somente as glosas, em especial, multas por faltas sem coberturas. 

Recomendação: 172599 

Envio ao gestor: 29/08/2017 

Aditivar os contratos de serviços de terceiros firmados pela UTFPR que não 

prevejam a aplicação de multas para faltas sem coberturas e outras relativas a 
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 deficiências na execução dos serviços, de modo a corrigir essa omissão. Para os casos 

em que não for possível efetuar a aditivação, por discordância da contratada, 

recomenda-se realizar nova licitação, especificando detalhadamente as cláusulas de 

multas. 

Recomendação: 172600 

Envio ao gestor: 29/08/2017 

 

Aditivar os contatos de terceiros firmados pela UTFPR cujos valores e/ou percentuais 

previstos para multas por profissionais não repostos não sejam, no mínimo, 

proporcionais aos custos de reposição praticados pela empresa. Para os casos em que 

não for possível efetuar a aditivação, por discordância da contratada, recomenda-se 

realizar nova licitação, especificando detalhadamente as cláusulas de multas. 

Fonte: Sistema Monitor da CGU 

 

3.1.5.1.  Manifestação dos gestores 

Ponta Grossa: RA201707-01 “Item 2.2.1.2.”. “Está sendo observado, exceto para o contrato de 

vigilantes porque só temos um posto contratado”. RA201707-01 “Item 2.2.2.3.2”. “Está sendo 

observado”. RA201707-01 “Item 2.2.3.2”. “Está sendo observado”. RA201707-01 “Item 2.2.4.2”. 

“Está sendo observado”. RA201707-01 “Item 2.2.6.1.2”. “Temos contrato por km rodado. Não 

pagamos hora extra”. RA201707-01 “Item 2.2.7.2”. “Iremos verificar”. RA201707-01 “Item 2.2.7.2”. 

“Iremos verificar”. Relatório CGU, nº 201700850, Recomendação: 172598. “Está sendo observado”. 

Relatório CGU, nº201700850, Recomendação: 172599. Contratos que não tinham essa previsão foram 

aditados”. 

 

3.1.5.2. Análise da Auditoria Interna. 

 

Manifestações acatadas. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Em face dos exames realizados, foram apresentados os resultados da análise dos controles internos 

referentes à gestão e fiscalização de contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de 

mão de obra. A auditoria tomou como base uma pesquisa, baseada nos componentes do COSO II, 

realizada com todos os gestores e fiscais técnicos e administrativos de contratos de prestação de 

serviços com dedicação exclusiva de mão de obra de todos os Câmpus da UTFPR. Mais importante 

ressaltar que todos os envolvidos (gestores e fiscais de contratos) não se opuseram a responder os 

questionários, e mais, contribuíram, e muito, para que esse trabalho fosse realizado. 

 

Vale ressaltar que a Instrução Normativa 05/2017 do Ministério do Planejamento entrou em vigor em 

setembro de 2017. Como as inovações propostas são recentes e muitos contratos foram celebrados à 

luz da Instrução Normativa anterior, espera-se que ações no sentido de adaptar às novas mudanças 

sejam tomadas no ano de 2018 a fim de assegurar maior eficiência nos processos de fiscalização da 

instituição.  

 

Ainda, deve-se dar destaque às diversas ações que estão sendo tomadas pela Pró-reitoria de 

Planejamento e Administração (PROPLAD) para minimizar os achados de auditoria. Uma delas é a 

elaboração do manual de fiscalização de contratos. Outra, são os encontros promovidos entre a 

PROPLAD e seus departamentos, tais como a que ocorreu em dezembro de 2017 em Curitiba e a de 

abril de 2018, em Medianeira. Entende-se que as decisões que são tomadas em conjunto são aceitas 

pelo grupo, e, por consequência, são colocadas em prática. 

 

Referente aos pontos analisados nessa auditoria, a elaboração do manual de gestão e fiscalização de 

contratos com os respectivos checklists e sua ampla divulgação (treinamentos e reuniões periódicas) é 

o assunto de maior relevância. Isso, pois, com a elaboração e ampla divulgação do manual diversos 
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problemas encontrados no processo de fiscalização, como as fragilidades encontradas no ambiente 

interno, no ambiente de controle, na gestão de riscos e na informação/monitoramento, tendem a 

reduzir. 

 

Outro ponto a destacar é a elaboração de um modelo padrão de portaria para designação de gestores e 

fiscais de contratos, a fim de esclarecer, tanto ao servidor como à Instituição, quais responsabilidades 

cabem a cada um. 

 

Um terceiro ponto importante é o mapeamento dos processos no SEI com a respectiva base de 

conhecimento. Diante disso, a Instituição poderá formalizar a gestão de riscos que envolve o processo 

de gestão e fiscalização de contratos, bem como padronizará esse processo dentro do sistema. 

 

Por fim, deve-se ressaltar a importância de se fazer uma dupla checagem de informações da Instituição 

que são disponibilizadas a órgãos externos, a fim de fortalecer a imagem da UTFPR quanto à 

confiabilidade das informações transmitidas. 

 

Enfim, conclui-se que ações positivas estão sendo tomadas, porém ainda há a necessidade de 

remodelar, padronizar todo processo que envolve a gestão e a fiscalização de contratos dos serviços 

com dedicação exclusiva de mão de obra. 

 

É o relatório. 

 

Curitiba, 03 de maio de 2018. 

 

Leandra Maria Ortigara 

Administrador 

Sadi Daronch 

Chefe da Auditoria Interna da UTFPR 
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