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Relatório nº 201413326 
 
 

Qual foi o trabalho 

realizado? 
 

Auditoria de acompanhamento 

realizada em 2015 na UFG 

para verificar o atendimento às 

recomendações da CGU 

relacionadas à gestão de 

contratos de vigilância. 
 

 

Por que o trabalho foi realizado? 
 

Para verificação do atendimento às recomendações 

emitidas pela CGU, especialmente, advindas do 

Relatório nº 201111746. 

Quais as conclusões alcançadas? Quais 

recomendações foram emitidas? 
 

Ainda havia recomendações pendentes de atendimento 

relativas a contratos vigilância, destacando-se, ainda, 

neste relatório, falhas de fiscalização vinculadas à 

comprovação da regularidade previdenciária e 

trabalhista. 

 

Para tanto, foi recomendado que sejam adotados 

procedimentos padronizados por parte dos fiscais ou 

gestores de contratos de terceirização, de modo que 

esses comprovem a certificação da regularidade de toda 

a documentação necessária para o atesto de cada nota 

fiscal, e ainda que os fiscais ou gestores dos contratos 

de terceirização atentem para a necessidade da 

formalização dos seus atos (diligências, 

questionamentos, e-mails, relatórios), de forma a 

evidenciarem sua atuação, permitindo registro desta 

nos processos de execução e os resguardando quanto a 

eventuais problemas no seu andamento. 

  

Ministério da Transparência e 

Controladoria Geral da União 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 

 

Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 

Município - UF: Goiânia - GO 

Relatório nº: 201413326 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO 

DE GOIÁS 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

Chefe,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201413326, 

apresentamos os resultados dos exames realizados acerca da execução dos Contratos nº 

150 e 174/2010 no exercício de 2014, referentes a serviços de vigilância em vários 

Campi da Universidade Federal de Goiás. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 
 

Os trabalhos foram realizados na Sede da Unidade Gestora em Goiânia/GO, no período 

de 19/01 a 05/02/2015, com análises posteriores completadas na sede da CGU-

Regional/GO, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço 

público federal, objetivando análise da execução dos Contratos nº 150 e 174/2010 no 

exercício de 2014, com foco estrito no acompanhamento a recomendações pregressas da 

CGU a respeito. Nenhuma restrição foi imposta aos nossos exames, realizados por 

amostragem. 
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II – RESULTADO DOS EXAMES 

1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

1.1.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS          

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Histórico dos Contratos Analisados 

 

Fato 
 

Relacionamos a seguir os dados principais dos contratos objeto da presente análise. 

 

Contrato 174/2010 

 

O Contrato 174/2010 foi assinado em 30/12/2010 com a Federal Segurança e 

Transporte de Valores Ltda. (CNPJ n°. 00.914.803/0001-51), tendo por objeto a 

“prestação de serviço, com fornecimento de mão de obra especializada em vigilância 

armada e ostensiva, a serem realizados no Câmpus Colemar Natal e Silva, Riachuelo e 

Jatobá - Jatai, Catalão e Caldas Novas, sendo o total de 29 postos, distribuídos 

conforme item 6 do Plano de Trabalho”. A tabela a seguir relaciona os valores originais 

previstos nos contratos para os campi a que se referem. 

Contrato 174/2010 – Valores por campus 

Item Local Valor Mensal Valor Anual 

01 Colemar Natal e Silva 83.050.00 996.600,00 

03 Riachuelo e Jatobá (Jataí) 25.061,67 300.740,00 

04 Catalão e Caldas Novas 30.373.06 364.476,72 

TOTAIS 138.454.73 1.661.816,72 

Fonte: Processo nº 23070.000144-2014-41/UFG. 

A contratação se deu em decorrência do Pregão Eletrônico n° 337/2010, com vigência 

original de 01/01 a 31/12/2011. O Termo Aditivo nº 03/2013, de 17/12/2013, prorrogou 

o período de execução do contrato para 01/01 a 31/12/2014, com o valor mensal de 

R$ 118.413,24 somente para Campus Colemar Natal e Silva – 19 Postos, não tendo sido 

renovados os postos para os demais campi. Os postos em questão correspondem a 

7 postos diurnos 12x36 distribuídos em 7 localidades, no valor unitário de R$ 5.956,68, 

e a 12 postos noturnos 12x36 em 11 localidades, com valor unitário de R$ 6.393,04. 

Contrato 150/2010 

O Contrato 150/2010, decorrente do Pregão Eletrônico n° 299/2010, foi assinado em 

07/12/2010, com a contratada Guardiã Administração e Serviços Ltda. (CNPJ n°. 

97.458.533/0001-53), tendo por objeto a “prestação de serviço, com fornecimento de 

mão de obra especializada em vigia, a serem realizados nos Câmpus da UFG na 

Capital e Interiores do Estado de Goiás (Firminópolis, Jatai, Catalão, Caldas Novas, 
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Mossamedes e Cidade de Goiás), sendo o total de 132 postos”, com os seguintes 

valores previstos para cada campus: 

Contrato 174/2010 – Valores por campus 

Item Local Valor Mensal Valor Anual 

01 COLEMAR NATAL E SILVA 128.369,89 1.540.438,68 

02 SAMAMBA1A 133.399,63 1.600.795,56 

03 RIACHUELO E JATOBÁ – JATAÍ 63.102,06 757.224,72 

04 CATALÃO E CALDAS NOVAS 30.241,23 362.894.76 

05 CID GOIÁS, FIRMINÓPOLIS E MOSSÂMEDES 10.216,69 122.600,28 

TOTAIS 365329,50 4.383.954.00 

Fonte: Processo nº 23070.007848/2010-11/UFG. 

 

Ressaltamos que o escopo deste trabalho refere-se estritamente à verificação do 

atendimento às recomendações da CGU, objeto do Relatório de Auditoria de 

Acompanhamento nº 201111746, não sendo objeto de análise os aspectos referentes à 

licitação, inspeção física, reajustes e outros. 
 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Pendências no atendimento às recomendações expedidas pela CGU 

 

Fato 
 

Passamos a relacionar a situação das recomendações da CGU à Universidade Federal de 

Goiás quanto ao seu atendimento, atinentes aos contratos sob análise. 

A Constatação 3 do Relatório nº 201111746 diz respeito à divergência entre o 

quantitativo de postos de vigias contratados e os existentes com relação ao Contrato nº 

150/2010, tendo como recomendações providências no sentido da checagem dos postos 

existentes em face dos contratados, com eventual solicitação de glosa no caso de 

pagamentos indevidos; bem como a devida motivação e formalização quando da 

necessidade de permuta ou alterações quantitativas nos postos de vigilância, por meio 

de apostilamentos ou termo aditivo, dependendo do caso. 

Em relação à checagem dos postos existentes, o último Plano de Providências remetido, 

atualizado até 27/11/2014, informou que "o pagamento dos serviços é feito de acordo 

com o efetivo trabalhado conforme planilha e folha de ponto mensal da UFG, não 

havendo que se falar em pagamento a maior de serviços não realizados”, e que “para 

evitar divergências entre o realizado e o contratado, será providenciada a adequação 

do efetivo aos novos postos para onde houve remanejamentos”. Adicionalmente, o 

Memorando n° 021/PROAD, de 19/02/2015, encaminhado pelo Ofício 

0144/GAB/UFG, de 20/02/2015, remete planilhas dos levantamentos referentes aos 

pagamentos de janeiro a agosto/2013, bem como detalhamento da nova forma de análise 

dos pagamentos por posto/mensal adotada a partir de setembro de 2013. Dessa forma, 

observamos que neste caso, a princípio, a recomendação da CGU foi atendida. 
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Quanto à formalização das alterações nos quantitativos, o último Plano de Providências 

remetido, atualizado até 27/11/2014, informou a realização de levantamentos para a 

adequação do necessário até janeiro/2015, sendo que posteriormente, o Memorando n° 

021/PROAD, de 19/02/2015, encaminhado pelo Ofício 0144/GAB/UFG, de 

20/02/2015, informa que "o levantamento do efetivo dos contratos 150 e 174 foi 

concluído em janeiro de 2015, não sendo ainda feita a adequação dos postos ao 

contrato, adequação esta que será feita com a nova demanda, onde consta a supressão 

de vários postos destes contratos”. Portanto, a formalização encontra-se ainda pendente 

de implementação, que deverá ser concluída em breve, tendo sido informado no 

documento supra referido o encaminhamento acerca da supressão para aprovação em 

fevereiro/2015. 

A Constatação 4 do Relatório nº 201111746 refere-se ao descumprimento, pela 

contratada, do item 8 do Contrato nº 150/2010, no que concerne à identificação de 

visitantes e de usuários e ao controle de entrada e de saída de bens, com a 

recomendação no sentido da adequação da execução desse contrato e do Contrato nº 

174/2010 nesse sentido, incluindo a formalização dessas adequações por termos 

aditivos. 

Conforme exposto para o caso anteriormente abordado, o Memorando n° 021/PROAD, 

de 19/02/2015 informou especificamente para esta recomendação que "o levantamento 

do efetivo dos contratos 150 e 174 foi concluído em janeiro de 2015, não sendo ainda 

feito a adequação dos postos ao contrato, adequação esta que será feita com a nova 

demanda, onde consta a supressão de vários postos destes contratos”. Portanto, a 

implementação da recomendação encontra-se ainda pendente, que deverá ser concluída 

em breve, tendo sido informado no documento referido o encaminhamento acerca da 

supressão para aprovação em fevereiro/2015. 

A Constatação 5 do Relatório nº 201111746 diz respeito ao descumprimento quanto 

ao fornecimento de calçados aos vigilantes, referente aos Contratos nº 150/2010 e 

174/2010, e de rádio de comunicação, no caso do primeiro contrato, com recomendação 

no sentido da adequação da impropriedade.  

As últimas ações da auditada a respeito foram informadas por meio do Memorando n° 

021/PROAD, de 19/02/2015, que relata que "foi intensificado pela Gerência de 

Vigilância, em conjunto com os funcionários orgânicos, o acompanhamento do 

cumprimento de todas as obrigações contratuais, no que tange os acessórios e 

uniformes oferecidos pela empresa". Contudo, o Ofício 0144/GAB/UFG, de 

20/02/2015, que encaminha o documento em questão, não remete documentação 

comprovando a intensificação informada, sendo prudente, portanto, a manutenção do 

presente ponto como objeto de checagem pela auditoria nas próximas análises da 

execução desses contratos ou de outros com o objeto da mesma natureza, uma vez, 

ainda, que a vistoria in loco dos campi a que se referem os contratos auditados não faz 

parte do escopo do presente trabalho. 

Por fim, a Constatação 6 do Relatório nº 201111746 aponta a não elaboração, pela 

UFG, das planilhas-resumo dos empregados que prestam serviços terceirizados relativos 

aos Contratos nº 150/2010 e nº 174/2010, com recomendação no sentido dessa 

elaboração, conforme subitem 1.1, do Anexo IV, da IN/SLTI nº 02/2008.  
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Em relação a esta recomendação, o Memorando n° 021/PROAD informa que "em 

janeiro de 2015 realizou-se reunião com a finalidade de discutir a implantação de um 

sistema de banco de dados para agilizar o acompanhamento dos contratos 

terceirizados, uma vez que o mesmo ainda é feito por planilha eletrônica ainda este 

ano, atendendo o prazo informado a CGU”, e que “na oportunidade avaliou-se 

também os formulários utilizados pela UFMG.” Contudo, o referido documento não 

remeteu documentação acerca da reunião mencionada, restando claro, de qualquer 

forma, que sistema ainda não foi efetivamente implantado. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falta de uma sistematização na organização, arquivamento e autuação dos documentos 

exigidos pelas normas vigentes para atesto às notas fiscais de contratos de terceirização.  

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Unidade se manifestou a respeito da presente constatação mediante o Memorando n°. 

238/2015-CEGEF/UFG de 18/06/2015, conforme transcrito a seguir: 

 

“Na constatação de pendências ainda existentes para atendimento a 

recomendação da CGU que anteriormente foram respondidas com as medidas 

que estavam sendo tomadas por este CEGEF, passamos a esclarecer o que se 

segue: 

A adequação do efetivo do contrato 150/2010 com a nomenclatura dos locais 

onde estão sendo executados foi atendida conforme termo aditivo 02/2015 

anexo, com algumas supressões necessárias a nova realidade desta UFG. 

Em relação ao escopo do trabalho a ser desenvolvido pelos vigias e vigilantes 

terceirizados, foi formatado pela gerencia de segurança patrimonial um 

documento de “Normas e Procedimentos para Vigilantes e Vigias” (anexo), 

documento este que ira incorporar os novos processos licitatórios e que passa a 

ser aplicado nos processos hoje existentes. 

Este documento foi apresentado às empresas terceirizadas, que juntamente com 

o setor de segurança patrimonial, realizou um seminário com todos os 

colaboradores para dar conhecimento sobre a forma de realização dos serviços 

nesta UFG (comprovação anexa). 

Na parte da fiscalização da documentação necessária à comprovação da 

regularidade trabalhista e previdenciária dos contratos, informamos que este 

CEGEF/UFG nunca deixou de conferir toda a documentação exigida na IN 

02/2008 e prevista em Edital, conferência esta que antecede os pagamentos de 

todas as notas fiscais de prestação de serviços. Devido ao volume de 

documentos os mesmos não fazem parte das pastas do processo, mas estão 
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armazenados em separado. Hoje são mais de 20 volumes de caixa arquivo 

somente destes contratos em referência. 

Além do armazenamento da documentação, sua conferência e feita através de 

planilha do Excel, por não possuirmos ainda um sistema especifico conforme 

preceitua a IN 02/2008. A constatação da existência da documentação apontada 

no relatório preliminar em referência pode ser identificada no Relatório de 

Auditoria, datado de 08/09/2011, in verbis: 

1.2.1.4 CONSTATAÇÃO 006 

Não elaboração pela UFG das planilhas-resumo dos empregados que 

prestam serviços terceirizados relativos aos Contratos n° 150/2010 e n° 

174/2010.  

Verificamos o descumprimento pela UFG, da IN/SLTI/MP n° 02/2008, 

no que tange à elaboração da planilha-resumo dos empregados que 

prestam serviços terceirizados. Constatamos que o Centro de Gestão do 

Espaço Físico - CEGEF, setor responsável pela Gestão dos Contratos, 

faz controles segregados das informações exigidas naquela Instrução, 

contudo, não elabora a planilha conforme o subitem 1.1, do Anexo IV - 

Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização (grifo nosso).” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em relação à Constatação 3 do Relatório nº 201111746 – divergência entre o 

quantitativo de postos de vigias contratados e os existentes com relação ao Contrato nº 

150/2010 – a Unidade encaminhou o Termo Aditivo nº 02/2015, de 02/01/2015, 

contendo a formalização da adequação do efetivo do contrato em questão, com 

detalhamento das supressões e acréscimos para cada um dos postos referentes ao 

Campus Colemar Natal e Silva e ao Campus Samambaia, com consolidação em relação 

à Regional (todos os campi), incluindo respectivos valores, em compatibilização com o 

total correspondente à liquidação mensal do contrato. Portanto, verificamos que a 

recomendação da CGU quanto ao presente ponto foi, a princípio, completamente 

atendida. 

Quanto à Constatação 4 do Relatório nº 201111746 – falhas quanto à identificação de 

visitantes e de usuários e ao controle de entrada e de saída de bens – a UFG apresentou 

documento “Normas e Procedimentos para Vigilantes e Vigias”, o qual contém 

orientações para a padronização de procedimentos e adoção de medidas preventivas, 

com plano de intervenções em situações adversas ou de crise, o qual, conforme o 

Memorando n° 238/2015-CEGEF/UFG, será incorporado aos novos processos 

licitatórios e será aplicado, ainda, nos processos licitatórios vigentes, como os que são 

objeto da presente análise. 
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Em relação à formalização da adequação dos quantitativos dos postos, esta foi concluída 

com a assinatura do Termo Aditivo nº 02/2015/Contrato nº 150/2010, conforme análise 

do ponto anterior.  

Portanto, em relação ao presente ponto, consideramos que as recomendações da CGU 

foram atendidas, sendo o conteúdo da referida norma orientadora produzida pela UFG 

(“Normas e Procedimentos para Vigilantes e Vigias”) considerado, a princípio, 

satisfatório, ressalvada a relativa limitação na competência da equipe de auditoria para 

opinião a respeito de documento dessa natureza. 

Acerca da Constatação 5 do Relatório nº 201111746 – falta de fornecimento de 

calçados aos vigilantes - a Unidade não acrescentou manifestação adicional específica a 

respeito, permanecendo a indicação, efetuada pelo Memorando n° 021/PROAD/2015, 

de que existem ações de intensificação do controle da execução dos contratos nesse 

sentido por parte da Gerência de Vigilância, cujos resultados práticos deverão ser 

oportunamente confirmados nas próximas ações de controle nos campi envolvidos. 

Finalmente, quanto à Constatação 6 do Relatório nº 201111746 – ausência das 

planilhas-resumo dos empregados que prestam serviços terceirizados relativos aos 

contratos sob análise  – a Unidade acrescentou que as conferências são realizadas antes 

do pagamento das notas fiscais correspondentes, com controles realizados por meio de 

planilhas em “Excel”, enquanto não é efetivamente implementado o sistema de banco 

de dados com fim de auxiliar nos controles a este respeito, conforme o Memorando n° 

021/PROAD. 

Contudo, não se apresentou justificativa para o fato de que sequer as aludidas planilhas 

em Excel, contendo o resumo dos controles efetuados, serem apensadas aos processos 

de execução dos contratos. 

Dessa forma, resta a pendência quanto à efetiva implantação do sistema de banco de 

dados para auxiliar no acompanhamento dos contratos terceirizados, além da falta da 

documentação de suporte para atesto das notas fiscais nos respectivos processos de 

execução, ou a alusão a estes e a apensação das respectivas planilhas de controle 

produzidas nesses processos, caso se mostre justificada a inviabilidade da anexação dos 

próprios documentos ou suas cópias.   

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomendamos que a UFG implemente uma sistemática de controle 

e arquivamento dos documentos exigidos pelas normas vigentes para o atesto às notas 

fiscais na execução de contratos de terceirização, de modo que sejam anexados aos 

processos de execução todos os documentos em questão, ou cópias dos mesmos, ou, 

ainda, planilhas ou relações que remetam à localização exata do arquivamento destes 

em pastas alheias, no caso em que a autuação nos próprios processos de execução se 

mostre justificadamente inviável.  
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1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Falhas na fiscalização dos Contratos de Vigilância 150 e 174/2010 

 

Fato 
 

Detectamos, mediante a análise estritamente formal dos processos de execução dos 

Contratos nº 150 e 174/2010, as seguintes fragilidades na sua fiscalização: 

1 – Atuação insuficiente em relação às pendências relatadas no item anterior deste 

Relatório, sobretudo quanto à falta de formalização das alterações nos quantitativos de 

postos contratados, bem como à falta de formalização, em cláusula contratual, das 

exigências concernentes à identificação de visitantes e de usuários e ao controle de 

entrada e de saída de bens, inexistindo nos respectivos processos de execução 

evidências de ações contundentes dos fiscais no sentido de sanar as falhas em questão; 

2 –Ausência, nos processos de execução, de documentação comprobatória necessária 

para atestar a regularidade trabalhista e previdenciária dos contratos, tais como: 

- prova de regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o art. 

195, 3º da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual; 

- prova do recolhimento do FGTS referente ao mês anterior; 

- comprovante do pagamento de salários no prazo previsto em lei, referente ao 

mês anterior; 

- comprovação do fornecimento de vale-transporte e auxílioalimentação, quando 

cabível; 

- comprovante do pagamento do 13º salário;  

- comprovação da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional 

de férias, na forma da lei; 

- comprovante da realização de exames admissionais e demissionais e 

periódicos, quando for o caso; 

- comprovação da realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem 

que forem exigidos por lei; 

- comprovação do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das 

informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a RAIS e a 

CAGED; 

- comprovação do cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, 

acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e 
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- cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos 

empregados vinculados ao contrato. 

 

 
##/Fato## 

Causa 
 

Falta de uma sistematização na organização, arquivamento e autuação dos documentos 

exigidos pelas normas vigentes para atesto às notas fiscais de contratos de terceirização. 

Falta de comunicação formal das pendências e das recomendações relativas ao controle 

de execução dos contratos aos respectivos fiscais ou gestores e de outras orientações a 

respeito, compelindo-os a produzir, em contrapartida, evidências de sua atuação 

correspondente, a serem autuadas nos processos de execução, resguardando os 

responsáveis. 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Unidade se manifestou a respeito da presente constatação mediante o 

Memorando n° 238/2015-CEGEF/UFG, de 18/06/2015, conforme já transcrito, na 

íntegra, no item 1.1.1.2 deste Relatório (Constatação nº 2), sendo que replicamos a 

seguir o excerto que se relaciona mais especificamente com a questão da fiscalização ao 

contrato. 

“Na parte da fiscalização da documentação necessária à comprovação da 

regularidade trabalhista e previdenciária dos contratos, informamos que este 

CEGEF/UFG nunca deixou de conferir toda a documentação exigida na IN 

02/2008 e prevista em Edital, conferência esta que antecede os pagamentos de 

todas as notas fiscais de prestação de serviços. Devido ao volume de 

documentos os mesmos não fazem parte das pastas do processo, mas estão 

armazenados em separado. Hoje são mais de 20 volumes de caixa arquivo 

somente destes contratos em referência. 

Além do armazenamento da documentação, sua conferência e feita através de 

planilha do Excel, por não possuirmos ainda um sistema especifico conforme 

preceitua a IN 02/2008. A constatação da existência da documentação apontada 

no relatório preliminar em referência pode ser identificada no Relatório de 

Auditoria, datado de 08/09/2011 (...)” 

. 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em conformidade com a análise quanto à Constatação anterior deste Relatório, temos 

que, ainda que se presuma a regular conferência da documentação necessária para atesto 

das notas fiscais por parte dos gestores do contrato, restou insuficiente o registro desta 

documentação nos processos de execução. A manifestação da Unidade remete que a 

documentação das contratadas, necessária à conferência de regularidade para os atestos 

dos documentos comprobatórios, é arquivada em pastas externas aos respectivos 

processos de execução, não justificando, contudo, a ausência de resumos ou planilhas 

relacionando e/ou indexando estes documentos nesses processos. 
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Quanto às pendências acerca da formalização das alterações nos quantitativos de postos 

contratados e das exigências concernentes à identificação de visitantes e de usuários e 

ao controle de entrada e de saída de bens, observamos que estas foram solucionadas 

mediante aditivo contratual e a edição de um informativo contendo “Normas e 

Procedimentos para Vigilantes e Vigias”, conforme item anterior deste Relatório, 

restando aos fiscais dos contratos a verificação efetiva dos resultados práticos dessas 

orientações. 

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomendamos que sejam adotados procedimentos padronizados por 

parte dos fiscais ou gestores de contratos de terceirização, de modo que estes 

comprovem a certificação da regularidade de toda a documentação necessária para o 

atesto de cada nota fiscal, com a sugestão da adoção de check lists ou outros controles 

afins.  

 

Recomendação 2: Recomendamos que os fiscais ou gestores dos contratos de 

terceirização atentem para a necessidade da formalização dos seus atos acerca do 

controle da execução destes (diligências, questionamentos, e-mails, relatórios), de forma 

a evidenciarem sua atuação, permitindo registro desta nos processos de execução e os 

resguardando quanto a eventuais problemas no seu andamento, incluindo ações em vista 

de recomendações da CGU (a exemplo daquelas relativas à falta de fornecimento de 

calçados a vigilantes, e às falhas na identificação de visitantes e de usuários e no 

controle de entrada e de saída de bens - Contratos nº 150 e nº 174/2010).  

 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 
 

Em face dos exames realizados, somos de opinião que a Unidade Gestora deve adotar 

medidas corretivas com vistas a elidirem os pontos ressalvados nos itens deste 

Relatório. 

 

Goiânia/GO, 03 de julho de 2015. 
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