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Chefe da CGU-Regional/SP, 
Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.° 

224777, e consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução 
Normativa SFC n.° 01, de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames 
realizados sobre o processo anual de contas apresentado pela UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO PAULO. 
 
 I - INTRODUÇÃO 
 
2. Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 
06/04/2009 a 30/04/2009, por meio de testes, análises e consolidação de 
informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir da 
apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita 
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 
Ao longo dos trabalhos, houve a ocorrência de restrições à realização dos 
exames, que são relatadas em itens específicos deste relatório, 
configurando descumprimento do art. 26 da Lei 10.180/2001. 
 
 II - RESULTADO DOS TRABALHOS 
 
3. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a não conformidade com o 
inteiro teor das peças e respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-57/2008 
e pelas DN-TCU-94/2008 e 97/2009. Apesar do processo conter todas as peças 
exigidas, a relação de transferências (DN-TCU- 94/2008, Anexo II-A, item 5) 
mostrou-se incompleta. A unidade participou de diversos convênios cujos 
recursos 
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não transitaram pelo Siafi, foram repassados diretamente da concedente para 
a SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - entidade 
particular mantenedora do Hospital São Paulo, que funciona também como 
hospital universitário da Unifesp. Esses convênios não foram informados 
pela unidade, apesar de requisição formal feita na Solicitação de Auditoria 
n° 224777/23. 
 
4. Em acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN-TCU-94/2008, e em face 
dos exames realizados, efetuamos as seguintes análises: 
 
 4.1 RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA GESTÃO 
 

A análise do atendimento das metas físicas e financeiras da Unidade 
restringiu-se a cinco Ações do Programa 1073-Brasil Universitário, programa 
que contempla a maior parte dos recursos orçamentários da Unidade. As ações 
analisadas encontram-se no quadro a seguir. 

A Unidade enfrentou restrições orçamentárias significativas, de R$ 
17.100.000,00, para as ações de expansão dos campi Santos, Diadema e 
Guarulhos, por determinação da SPO/MEC. Levando em conta essas restrições, 
pode-se dizer que a Unidade obteve um bom resultado, tendo atingido em mais 
de 90% as metas físicas para essas ações. 
 
 Programa: 1073 - BRASIL UNIVERSITÁRIO: 
 
 Ação Descrição  

Meta Física 
Meta Financeira (R$) Meta Física 

  Prevista Executada Prevista Executada 
4009 - 
Funcionamento 
de Cursos de 
Graduação 

Alunos 
Matriculados 

229.135.926,00 284.327.308,68 
(124,1%)

1.341 1.379 
(102,8%) 

4086 – 
Funcionamento 
dos Hospitais 
de Ensino 
 

N° de unidades 
mantidas 

88.952.298,00 61.728.430,87 
(69,0%)

1 1 
(100,0%)

1H84 - Expansão 
do Ensino 
Superior - 
Campus de 
Diadema 
 

Alunos 
matriculados 

6.016.801,00 1.712.434,64 
(28,5%)

400 387 
(96,7%)

1H85 – Expansão 
do Ensino 
Superior – 
Campus de 
Guarulhos 

Alunos 
matriculados 

3.419.394,00 1.918.267,18 
(56,1%)

800 744 
(93,0%)

1H86 - Expansão 
do Ensino 
Superior - 
Campus de 
Santos 

Alunos 
matriculados 

13.400.000,00 1.227.962,41 
(9,2%)

600 540 
(90,0%)
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 4.2 QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 
 UTILIZADOS E CONTROLES INTERNOS IMPLEMENTADOS PELA GESTÃO 
 

Para medir o desempenho operacional a UNIFESP fez uso de Indicadores 
de Gestão, que se encontram descritos no Processo de Prestação de Contas 
anual. Os indicadores são os relacionados a seguir e seguem as "Orientações 
para o Cálculo dos Indicadores de Gestão", Decisão nº 408/2002 - Plenário 
do Tribunal de Contas da União. Não foram definidas metas para esses 
indicadores. 
  

Indicadores de Gestão - 2008 

I.Custo Corrente / Aluno Equivalente – com HU e sem HU 
II.Aluno Tempo Integral / Professor 
III.Aluno Tempo Integral / Funcionário – com HU e sem HU 
IV.Funcionário / Professor – com HU e sem HU 
V.Grau de Participação Estudantil (GPE) 
VI.Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG) 
VII.Conceito CAPES/MEC para Pós-Graduação 
VIII.Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 
IX.Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 
 Nota: HU = Hospital Universitário 
 

Há dúvidas quanto à representatividade desses indicadores, pelos 
seguintes motivos: 
 
a) A UNIFESP utiliza parte dos leitos do Hospital São Paulo - HSP, como seu 
hospital universitário; 
b) O Hospital São Paulo, que não foi federalizado, pertence à Associação 
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, que é uma instituição 
privada; 
c) Grande soma dos recursos orçamentários da UNIFESP são sistematicamente 
transferidos para a SPDM; 
d) Não se sabe exatamente quanto desses recursos é utilizado efetivamente 
no Hospital e quanto é dirigido para atividades administrativas da SPDM; 
e) Por outro lado há muitos Convênios firmados pela UNIFESP com prefeituras 
(com a interveniência da SPDM) que não se relacionam com as atividades-fim 
da Universidade; 
f) Nesses convênios, não fica claro o que caracteriza despesa da 
Universidade, bem como não foram detectadas receitas pelas atividades 
desenvolvidas nos referidos convênios; 
g) Como conseqüência, as variáveis "Despesas Correntes da Universidade" e 
"Despesas Correntes do Hospital Universitário", utilizadas para cálculo do 
indicador I, guardam alto grau de imponderabilidade. 
 

A Unidade não vem utilizando os indicadores de desempenho como 
ferramenta de gestão, os dados são mensurados para cumprir determinação do 
TCU, mas não são apropriados no planejamento de suas ações. 
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A Unidade apresenta deficiências em seus controles internos, como 
falta de normativos adequados para o gerenciamento de imóveis, para a 
definição de competências e procedimentos referentes às aquisições de bens 
e serviços, seu recebimento e pagamento e para a segregação de funções nas 
atividades administrativas da Unidade; precariedade do controle da execução 
de recursos originários de convênios e transferências, e do gerenciamento 
dos recursos humanos. 
 
 4.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 
 

Convênios em que a Unifesp é Convenente. 
 

Basicamente foram verificadas três situações em que a Unifesp figura 
como convenente: na primeira a Unifesp figura como convenente de direito e 
de fato, ou seja, ela mesma recebe os recursos da concedente e executa o 
objeto do convênio; na segunda, a Unifesp figura apenas como convenente de 
direito, pois recebe os recursos, mas transfere-os (assim como a execução 
do objeto) para a SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da 
Medicina -, entidade privada mantenedora de seu hospital universitário 
(Hospital São Paulo); e na terceira situação, a Unifesp figura também como 
convenente apenas de direito, mas não chega a receber os recursos da 
concedente, pois os mesmos são transferidos desta diretamente para a SPDM, 
que figura como interveniente, mas que de fato é a executora do objeto do 
convênio. Nesta última situação, os recursos não transitam pelo Siafi. 

De acordo com consulta ao SIAFI, a Unifesp é convenente em 42 
convênios nos quais constam recursos classificados como "a liberar", "a 
comprovar" ou "a aprovar", valor total de R$66.816.786,88. São casos de 
convênios relativos às duas primeiras situações descritas no parágrafo 
anterior. Em 19 desses convênios, montante de R$19.744.087,35, o fim de 
vigência expirou antes do ano de 2009. 

Nos convênios em que a Unifesp recebeu os recursos mas transferiu a 
execução físico-financeira do objeto à SPDM, foram verificadas, além da 
ausência de fiscalização por parte da Universidade, algumas práticas pela 
SPDM em desacordo com a legislação, como contratação de empresas 
prestadoras de serviços e aquisição de material hospitalar sem licitação 
pública, e fracionamento de despesas na aquisição de material médico. 

Para os casos relativos à terceira situação descrita anteriormente, a 
SPDM recebeu, em 2008, diretamente dos órgãos repassadores (Prefeituras 
Municipais, ou Governos Estaduais), cerca de R$ 583.503.583,54 para gerir, 
em nome da UNIFESP, equipamentos e programas de saúde no Estado de São 
Paulo (excluído o Hospital São Paulo), dos quais apenas cerca de R$ 
48.000.000,00 transitaram pelo SIAFI. Na maioria desses convênios não se 
verifica interesse institucional da Unifesp. Também não se verifica a 
atuação da Universidade na fiscalização da execução física ou financeira 
dos convênios. 

Além dessas situações de captação de recursos de outros órgãos/entes 
públicos envolvendo a Unifesp, verificou-se a existência de grandes 
montantes repassados à Universidade por meio de Portarias e de 
Descentralizações de recursos de órgãos da Administração Pública Federal 
(Fundação Nacional de Saúde, Secretaria Especial dos Portos, etc), em que 
não houve celebração de Convênio. Foram analisados cinco desses repasses, 
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em montante de R$3.299.785,00, nos quais as despesas foram executadas 
diretamente pela Unifesp. Nesses repasses foram verificados contratações e 
pagamentos de serviços de consultoria em desacordo com a legislação. 
 

Convênios em que a Unifesp é Concedente. 
No SIAFI estão registrados 4 convênios nas quais a Unifesp é 

concedente de recursos, montante de R$2.251.306,29. Nesses Convênios os 
recursos foram repassados à SPDM e os valores constam no SIAFI como "a 
comprovar". 
 
 4.4 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
Em 2008 a Unidade empenhou mais de 70% de suas despesas com contratações de 
bens e serviços nas modalidades "dispensa de licitação" e "inexigibilidade 
de licitação"; ou seja, menos de 30% das despesas empenhadas no exercício 
se referiram a contratações feitas por processo licitatório, conforme 
quadro a seguir: 
  
Modalidade de Licitação Valor total empenhado 

em 2008 (R$)
% sobre o total 

Pregão 19.194.882,27 26,1 
Convite 288.712,82 0,4 
Tomada de Preços 896.985,96 1,2 
Concorrência 0,00 0,0 
Dispensa de Licitação 19.517.889,44 26,5 
Inexigibilidade de Licitação 33.620.093,28 45,7 
Total 73.518.563,77 100,0 
 

A análise dessas contratações foi feita com base em amostra não 
probabilística e envolveu processos de dispensa de licitação, convites, 
pregões e uma concorrência aberta no exercício porém não concluída. A maior 
parte das contratações analisadas refere-se a recursos orçamentários da 
própria Unidade, mas também foram verificadas contratações feitas com 
recursos transferidos por outros órgãos, na avaliação da execução de 
convênios e transferências. 

Nos processos de contratação por dispensa de licitação foram feitas as 
seguintes constatações: contratação de proposta que não era a mais 
vantajosa, contratação em situação de empate no valor da proposta sem 
justificativa para a escolha da empresa, aditamento de contrato sem 
pesquisa de preço, definição insuficiente do objeto a ser contratado, fuga 
do processo licitatório, além da existência de proposta falsificada em um 
dos processos. 
 

Nos processos de contratação por convite foi constatado o 
fracionamento de despesa. 
 

Em um dos pregões, analisado no contexto da execução de convênios e 
transferências, foram constatados, no processo licitatório,  definição 
imprecisa do objeto e julgamento da habilitação técnica da empresa 
vencedora em desacordo com o edital. A execução do contrato pela empresa 
vencedora desse pregão também foi objeto de várias constatações, como  
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falta de comprovação da execução do objeto, apresentação de documentação 
inidônea na comprovação da execução do objeto, e indícios de terceirização 
de mão-de-obra para o órgão concedente dos recursos. 
 

A concorrência analisada refere-se a uma contratação para a conclusão 
de uma obra que se encontra paralisada há mais de 5 anos. Nessa 
concorrência foram feitas as seguintes constatações: abertura de licitação 
sem recursos suficientes para a contratação, sem aprovação do projeto pelos 
órgãos públicos competentes, sem detalhamento de parte significativa do 
orçamento, sem avaliação prévia das condições da estrutura já existente na 
obra, além de orçamento contendo itens que já haviam sido executados. 
Também foi constatada a restrição ao processo competitivo provocada por 
exigências não justificadas de comprovação de capacidade técnica no edital, 
e tratamento diferenciado às licitantes no julgamento da habilitação. 
 

Na análise dos contratos em que a Unidade foi a contratante foram 
constatadas falhas na formalização de alguns instrumentos e aceitação e 
pagamento de serviços não contratados formalmente. 
 

Na análise da única ocorrência de contrato em que a Unidade figurou 
como contratada foi constatado que a celebração do instrumento se deu sem 
motivação estatutária, e com assunção de riscos desnecessários para a 
Unidade. 
 
 4.5 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

Na análise dos recursos humanos da Unidade foram constatadas situações 
que vêm sendo apontadas ao longo dos anos, como a existência de pessoal 
contratado pela SPDM para suprir mão-de-obra necessária à Universidade. Por 
outro lado, sabe-se da existência de servidores da Unifesp trabalhando para 
a SPDM/HSP. Tal situação vem sendo sempre justificada pela Unidade como 
fruto do modelo de federalização adotado pelo Governo Federal para a 
Unifesp, pelo qual a Universidade foi federalizada mas o hospital 
universitário não. 
 

As situações específicas, referentes à gestão de recursos humanos, 
detectadas neste trabalho são as seguintes: servidores da Unifesp ocupantes 
de Cargos de Direção, acumulando atividades com vínculo celetista na SPDM; 
funcionários da SPDM exercendo atividades em departamentos da UNIFESP, com 
possibilidade de conflito de interesses; existência de profissionais 
atuando na Unifesp contratados por outras entidades pelo regime da CLT, sem 
concurso público; servidores de outros órgãos e esferas governamentais 
requisitados pela UNIFESP exercendo atividades externas à Universidade; e 
falta de cumprimento por servidores da Unidade, da carga horária semanal.  
 
 4.6 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU 
 

Não foram identificados Acórdãos ou Decisões do TCU emitidos em 2008, 
dirigidos à Unifesp, que contivessem determinação expressa para 
acompanhamento pelo Controle Interno. 
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 4.7 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 
 

A análise da atuação da unidade de auditoria interna da entidade 
revelou deficiências no planejamento operacional das auditorias, com 
conseqüente cobertura insuficiente dos trabalhos, além de cumprimento 
parcial do PAINT/2008 e ausência de encaminhamento dos relatórios das 
auditorias realizadas ao órgão de controle interno. 
 
 4.8 CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
 

A Unidade aderiu intempestivamente (apenas em 2009) ao SCDP - Sistema 
de Concessão de Diárias e Passagens – cuja implantação era obrigatória até 
31/12/2008 para toda a administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional. 

No exercício de 2008, a Unidade realizou, segundo dados extraídos do 
Portal da Transparência, gastos com diárias e passagens na importância 
total de R$ 199.547,47. 

O escopo do trabalho para a avaliação da concessão de diárias pela 
Unidade restringiu-se às situações de pagamento da indenização em finais de 
semana. Dentro desse escopo não foram identificadas irregularidades ou 
impropriedades. 

No entanto, dentro do escopo de análise de convênios e transferências, 
foram identificadas situações de pagamento de diárias internacionais em 
desacordo com a legislação, sem autorização ministerial. 
 
 4.9 SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES 
 

Embora conste no Portal da Transparência gastos com cartão corporativo 
no ano de 2008, eles se referem a utilizações do cartão feitas em 2007 (R$ 
1.115,02) e a despesas realizadas em 2008 (R$ 5.453,33) custeadas pelo 
próprio usuário do cartão, vez que a Unidade não reconheceu essas despesas 
e consequentemente não efetuou desembolso para seu pagamento. 
 
 4.10 CONTEÚDO ESPECÍFICO 
 

Foi realizada uma análise extensiva da utilização dos imóveis da 
Unidade - próprios e alugados. Em outubro de 2008 o quantitativo de imóveis 
próprios era 73 e de imóveis alugados pela Unidade, 79. A análise 
restringiu-se ao campus da Vila Clementino, na cidade de São Paulo, 
localidade onde se encontra praticamente a totalidade desses imóveis. 
 

O número significativo de imóveis em posse da Unidade em São Paulo é 
resultado de uma expansão horizontal do campus, feita em imóveis sem 
aptidão estrutural para abrigar as necessidades da Universidade. São 
imóveis comerciais, a maioria pequenos sobrados, que demandam reformas 
consideráveis para serem utilizados, além de sua pequena extensão obrigar a 
Unidade a utilizar-se de vários imóveis para atender a uma necessidade 
específica, tendo sido alguns imóveis unificados para melhor acomodar os 
vários departamentos acadêmicos e suas disciplinas. 

O projeto de verticalização desse campus, apresentado pelos últimos 
gestores da Unidade como solução para a ocupação do bairro pela 
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Universidade, até então não passou de um esboço. A crescente necessidade da 
Unidade e de seu hospital universitário ao longo dos últimos anos por 
imóveis na região tem provocado uma sobrevalorização desses imóveis, em 
função da demanda. 
 

Como resultado dos trabalhos de análise da gestão desses imóveis foi 
constatada como uma das causas principais dos problemas verificados a 
ausência de planejamento e regulamento para a utilização dos imóveis e para 
a contratação dos aluguéis. O desperdício apurado com o pagamento de 
aluguéis de imóveis que ficaram sem utilização ou que estiveram 
subutilizados em 2008 foi de R$ 1.126.079,93. 
 

Também foi considerada relevante a falta de transparência dos 
critérios adotados para a destinação desses imóveis, considerando os vários 
departamentos acadêmicos e suas respectivas disciplinas que podem ser 
beneficiários da ocupação. 
 

A ausência de um planejamento estratégico para a ocupação do bairro 
pela Universidade tem culminado em outros desperdícios, relacionados a 
aquisições de imóveis que acabaram ficando sem utilização ou sendo 
subutilizados. Foi constatada a aquisição, em exercícios anteriores, de 
imóveis no valor de R$ 996.500,00, que desde sua aquisição até o ano de 
2008, inclusive, não foram utilizados pela Unidade, ou serviram como 
depósito de materiais. 

 
 5.    Entre as constatações identificadas pela Equipe, aquelas nas 

quais foi estimada ocorrência de dano ao erário são as  seguintes: 
 
1.1.7.4 - Formalização de contratos de locação de imóveis e pagamento de 
aluguéis sem a respectiva ocupação no montante de R$ 1.126.079,93. 
 
1.1.7.18 - Falta de apuração e de cobrança por parte da UNIFESP de valores 
pagos indevidamente a título de locação de prédio, inobservando 
recomendação de auditoria. 
 
1.1.11.20 - Ausência de documentos que justifiquem o valor de R$ 614.999,88, 
correspondente a parte do valor de R$ 1.800.000,00, pago por meio de acordo 
judicial à empresa contratada para execução da obra do hemocentro 
(Concorrência n°. 01/01); Ausência de participação da Unifesp/AGU no 
Processo Judicial. 
 
1.1.13.12 - Irregularidade em processo licitatório e na execução de 
contrato – pessoa jurídica. 
 
 
 III - CONCLUSÃO 
 

Eventuais questões pontuais ou formais que não tenham causado prejuízo 
ao erário, quando identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de 
Auditoria e as providências corretivas a serem adotadas, quando for o caso, 
serão incluídas no Plano de Providências Permanente ajustado com a UJ e 
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monitorado pelo Controle Interno. Tendo sido abordados os pontos requeridos 
pela legislação aplicável, submetemos o presente relatório à consideração 
superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de 
Auditoria. 
 
 

São Paulo, 20 de julho de 2009. 



 

 1

 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 
 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA 
 
CERTIFICADO N.º     : 224777 
UNIDADE AUDITADA    : UNIFESP 
CÓDIGO              : 153031 
EXERCÍCIO           : 2008 
PROCESSO N.º        : 23089.007519/2008-57 
CIDADE              : SÃO PAULO 
 
 
          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os 
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no 
período de 01Jan2008 a 31Dez2008. 
 
2.        Os  exames  foram  efetuados  por seleção de itens, conforme 
escopo  do  trabalho  definido  no  Relatório  de  Auditoria constante 
deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas 
selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros 
mantidos   pela(s)   unidade(s),   bem  como  a  aplicação  de  outros 
procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. 
 
3.        Em   nossa   opinião, diante dos exames aplicados, de acordo 
com  o  escopo  mencionado  no  parágrafo segundo, consubstanciados no 
Relatório  de Auditoria de Avaliação da Gestão n.º  224777  considero: 
 
3.1  No que concerne à gestão dos responsáveis constantes  do art. 10 
da IN TCU  n.º  57/2008: 
 
3.1.1  IRREGULAR a gestão dos responsáveis a seguir listados: 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”       PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO 
 
                       FALHA(s) GRAVE(s) 
1.1.7.4 
Formalização de contratos de locação de imóveis e pagamento de 
aluguéis sem a respectiva ocupação no montante de R$ 1.126.079,93. 
 
1.1.7.18 
Falta de apuração e de cobrança por parte da UNIFESP de valores pagos 
indevidamente a título de locação de prédio, inobservando recomendação 
de auditoria. 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.7.3 
Divergências verificadas no confronto das  informações  constantes  do 
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sistema de controle de imóveis da UNIFESP, do  SPIU  e  das  respostas 
fornecidas pela entidade. 
 
1.1.7.5 
Falta de apuração de responsabilidade para situações de desperdício de 
recursos financeiros decorrentes da não utilização de imóveis  locados 
e da má gestão de imóveis de propriedade da Universidade, apontadas em 
trabalhos anteriores de auditoria da CGU. 
 
1.1.7.8 
Imóveis próprios da UNIFESP desocupados ou subutilizados. 
 
1.1.7.10 
Objetivos  do  pleito  de  desapropriação,  que acarretou a edição  do 
Decreto Presidencial de 04/12/2003, não foram atingidos. 
 
1.1.7.14 
Desvio na utilização do imóvel localizado à Rua Botucatu, 572 - cj. 64 
 
1.1.7.15 
Procedimento para locação de imóveis em desacordo com  o  disposto  no 
Estatuto da UNIFESP. Ausência de transparência nos  procedimentos  que 
envolviam a locação de imóveis. 
 
1.1.7.16 
Ausência de planejamento na administração dos imóveis. 
 
1.1.7.17 
Imóveis próprios e alugados pela UNIFESP sendo utilizados também  pelo 
Hospital São Paulo - HSP para atendimento. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”             REITOR 
 
                       FALHA(s) GRAVE(s) 
1.1.7.18 
Falta de apuração e de cobrança por parte da UNIFESP de valores pagos 
indevidamente a título de locação de prédio, inobservando recomendação 
de auditoria. 
 
1.1.13.2 
Reiterada participação da UNIFESP em convênios sem finalidade 
acadêmica, firmados com entes governamentais para gestão de 
equipamentos de saúde pela SPDM. Ausência de controle e fiscalização 
por parte da Universidade. Movimentação de recursos fora da conta 
única. 
 
1.1.13.3 
Ausência  de  licitação  na  contratação de  empresas  prestadoras  de 
serviços e na aquisição de material hospitalar, com recursos  públicos 
transferidos pela UNIFESP para a SPDM. 
 
1.1.13.10 
Pagamento  de  serviços  de  consultores com transgressão  à  Lei  n.º  
8.666/1993. 
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1.1.13.11 
Formalização de Convênio entre a Unifesp e o FNS com objeto divergente 
dos fins institucionais da Universidade. Indícios de terceirização de 
mão-de-obra. Falta de critérios e de justificativas para seleção e 
para escolha de profissionais. 
 
1.1.13.16 
Contratação e execução irregular de serviços de consultoria – pessoa 
física, com pagamentos irregulares a funcionária do Ministério da 
Saúde e apresentação de relatórios de serviços sem conteúdo original. 
 
1.1.13.19 
Contratação informal e recorrente de consultores. 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.6.1 
Convênio Xingu:  pagamento  à  empresa  fornecedora de bilhetes aéreos 
acima de previsão contratual. 
 
1.1.7.5 
Falta de apuração de responsabilidade para situações de desperdício de 
recursos financeiros decorrentes da não utilização de imóveis  locados 
e da má gestão de imóveis de propriedade da Universidade, apontadas em 
trabalhos anteriores de auditoria da CGU. 
 
1.1.7.10 
Objetivos  do  pleito  de  desapropriação,  que acarretou a edição  do 
Decreto Presidencial de 04/12/2003, não foram atingidos. 
 
1.1.7.11 
Ausência  de  comprovação  de  que os valores pagos aos  proprietários 
nas aquisições de imóveis decorrentes do   Decreto   Presidencial   de 
04/12/2003 eram compatíveis com os valores de  mercado;  Possibilidade 
de sobrepreço na aquisição dos imóveis localizados na Rua Borges Lagoa 
n.° 750 e n.° 758. 
 
1.1.7.13 
Descumprimento da Lei Municipal n.°   13.501/2003   que   autorizou   
a concessão administrativa de uso de imóvel à UNIFESP. 
 
1.1.7.14 
Desvio na utilização do imóvel localizado à Rua Botucatu, 572 - cj. 64 
 
1.1.7.15 
Procedimento para locação de imóveis em desacordo com  o  disposto  no 
Estatuto da UNIFESP. Ausência de transparência nos  procedimentos  que 
envolviam a locação de imóveis. 
 
1.1.7.16 
Ausência de planejamento na administração dos imóveis. 
 
1.1.7.17 
Imóveis próprios e alugados pela UNIFESP sendo utilizados também  pelo 
Hospital São Paulo - HSP para atendimento. 
 
1.1.8.1 
Servidores de outros orgãos e esferas governamentais requisitados pela 
UNIFESP exercendo atividades externas à instituição. 
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1.1.9.1 
Servidores da UNIFESP ocupantes de Cargos   de   Direção,   acumulando 
atividades com vínculo celetista na SPDM - Conflito de Interesses. 
 
1.1.9.2 
Funcionários da SPDM exercendo atividades em departamentos da  UNIFESP 
- Riscos de conflito de interesses. 
 
1.1.9.3 
Existência de profissionais atuando na UNIFESP contratados por  outras 
entidades privadas pelo regime da CLT. 
 
1.1.11.6 
Possibilidade  de  favorecimento  em  contratação de locação de imóvel 
em que a locatária é empresa que tem em seu quadro societário servidor 
da UNIFESP. 
 
1.1.12.5 
Celebração de contrato sem motivação estatutária, e  com  assunção  de 
riscos desnecessários para a UNIFESP - Contrato n.º  43/2004-SMS-G. 
 
1.1.12.6 
Divergências  não esclarecidas entre os valores recebidos pela UNIFESP 
e os valores repassados à COLSAN - Contrato n.° 043/2004-SMS-G. 
 
1.1.13.4 
Fracionamento  de  despesas  na   aquisição  de  material  médico  com 
recursos públicos transferidos pela UNIFESP para a SPDM. 
 
1.1.13.7 
Alocação  de  equipamentos  adquiridos  pela  UNIFESP  em  setores  de 
atendimento privado do Hospital São Paulo. 
 
1.1.13.9 
Convênio  Xingu:  irregularidades.  Ausência  de  fins  institucionais 
da UNIFESP. 
 
1.1.13.21 
Falta  de  apuração  de  responsabilidade por contratação  feita  pela 
SPDM, de empresas que tinham em  seu  quadro  societário  servidor  da 
UNIFESP - constatações apuradas na avaliação da gestão de 2006. 
 
 
3.1.2  REGULAR com ressalvas a gestão dos responsáveis a seguir 
listados: 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”   RESP.GESTAO PATRIMONIAL 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.13.7 
Alocação  de  equipamentos  adquiridos  pela  UNIFESP  em  setores  de 
atendimento privado do Hospital São Paulo. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”       CHEFE DE GABINETE 
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                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.11.2 
Fuga  do  processo  licitatório  em 18 de 30 processos  analisados  de 
contratação por dispensa de licitação. 
 
1.1.11.3 
Ocorrência  de  fracionamento  de   despesa  em  02  de  08  processos 
licitatórios analisados. 
 
1.1.11.4 
Escolha  não  justificada  de  empresa - valor da proposta da  empresa 
contratada exatamente igual ao da proposta de outra empresa  -  campus 
Guarulhos. 
 
1.1.11.13 
Abertura  de  licitação  sem  garantia  de   obtenção   dos   recursos 
financeiros necessários - reincidência. 
 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”          VICE-REITOR 
 
                       FALHA(s) GRAVE(s) 
1.1.13.2 
Reiterada participação da UNIFESP em convênios sem finalidade 
acadêmica, firmados com entes governamentais para gestão de 
equipamentos de saúde pela SPDM. Ausência de controle e fiscalização 
por parte da Universidade. Movimentação de recursos fora da conta 
única. 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.11.5 
Contratação  de  empresa   que  não   apresentou   a   proposta   mais 
vantajosa - campus São Paulo. 
 
1.1.13.21 
Falta  de  apuração  de  responsabilidade por contratação  feita  pela 
SPDM, de empresas que tinham em  seu  quadro  societário  servidor  da 
UNIFESP - constatações apuradas na avaliação da gestão de 2006. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”      ORDENADOR DE DESPESAS 
 
                       FALHA(s) GRAVE(s) 
1.1.13.12 
Irregularidade em processo licitatório e na execução de contrato – 
pessoa jurídica. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”   DIR DEP CONTAB.FINANÇAS 
 
                       FALHA(s) GRAVE(s) 
1.1.13.10 
Pagamento  de  serviços  de  consultores com transgressão  à  Lei  n.º  
8.666/1993. 
 
1.1.13.11 
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Formalização de Convênio entre a Unifesp e o FNS com objeto divergente 
dos fins institucionais da Universidade. Indícios de terceirização de 
mão-de-obra. Falta de critérios e de justificativas para seleção e 
para escolha de profissionais 
 
1.1.13.13 
Ausência de critérios de seleção de profissionais em Convênio 
formalizado entre a Unifesp e o Ministério dos Esportes. Pagamento a 
profissionais com relação de parentesco. Recibos com assinaturas 
inidôneas. Pagamentos posteriores ao período de vigência. 
 
1.1.13.16 
Contratação e execução irregular de serviços de consultoria – pessoa 
física, com pagamentos irregulares a funcionária do Ministério da 
Saúde e apresentação de relatórios de serviços sem conteúdo original. 
 
1.1.13.19 
Contratação informal e recorrente de consultores. 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.6.1 
Convênio Xingu:  pagamento  à  empresa fornecedora de bilhetes aéreos 
acima de previsão contratual. 
 
1.1.7.11 
Ausência  de  comprovação  de  que os valores pagos aos  proprietários 
nas aquisições de imóveis decorrentes do   Decreto   Presidencial   de 
04/12/2003 eram compatíveis com os valores de  mercado;  Possibilidade 
de sobrepreço na aquisição dos imóveis localizados na Rua Borges Lagoa 
n.° 750 e n.° 758. 
 
1.1.10.1 
Não  implementação  do  SCDP  -  Sistema  de  Concessão  de  Diárias e 
Passagens dentro do prazo determinado na legislação federal. 
 
1.1.11.11 
A  UNIFESP  deixou  de relacionar ao menos uma fonte de recursos para 
a construção do edifício do hemocentro na Rua Diogo de Faria, n.° 824, 
diante de requisição formal feita pela equipe de auditoria. 
 
1.1.13.9 
Convênio Xingu: irregularidades. Ausência de  fins institucionais da 
UNIFESP. 
 
1.1.13.14 
Projeto  UNIFESP/Ministério  dos  Esportes. Realização de despesas de 
viagens para o exterior de colaboradores sem autorização ministerial. 
 
1.1.13.18 
Pagamento  a  funcionários  da  SPDM, com recursos de Convênios  e  de 
Descentralizações, sem processo seletivo, em   montante   superior   à 
remuneração regular da SPDM e superior ao pago a profissionais da área 
de saúde, e sem documentação que comprove  que  o  montante  pago  era 
compatível com as atividades contratadas. 
 
1.1.13.20 
Obstaculização  aos  trabalhos  de  auditoria -  demora  injustificada 
na apresentação de processos solicitados. 
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3.1.3  REGULAR a gestão dos demais responsáveis tratados no mencionado 
     Relatório de Auditoria. 
 
3.2  No que concerne à gestão de outros responsáveis, não constantes 
do art. 10 da IN TCU  n.º  57/2008: 
 
3.2.1  IRREGULAR a gestão dos responsáveis a seguir listados: 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”    DIR DEP IMPORTAÇÃO COMPRAS 
 
                       FALHA(s) GRAVE(s) 
1.1.13.12 
Irregularidade em processo licitatório e na execução de contrato – 
pessoa jurídica. 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.7.19 
Valor da locação acima dos valores pagos pela UNIFESP em  locações  de 
imóveis com características similares. 
 
1.1.11.2 
Fuga  do  processo  licitatório  em 18 de 30 processos  analisados  de 
contratação por dispensa de licitação. 
 
1.1.11.3 
Ocorrência  de  fracionamento  de  despesa  em  02  de  08  processos 
licitatórios analisados. 
 
1.1.11.4 
Escolha  não  justificada  de  empresa - valor da proposta da  empresa 
contratada exatamente igual ao da proposta de outra empresa  -  campus 
Guarulhos. 
 
1.1.11.5 
Contratação  de  empresa   que  não   apresentou   a   proposta   mais 
vantajosa - campus São Paulo. 
 
1.1.11.8 
Contratação  direta   de   empresa   cuja   proposta   continha   erro 
grosseiro de cálculo do valor total, o  que  fez  com  que  seu  valor 
ficasse inferior aos das demais   empresas;   contratação   de   novos 
serviços sem pesquisa de preços no mercado. 
 
1.1.11.9 
Contratações diretas de obras e serviços de engenharia:  Definição não 
detalhada  do  objeto, prejudicando  a  objetividade  na  seleção  das 
propostas; instrução insatisfatória dos processos; e  alargamento  das 
competências do departamento de  engenharia    em    detrimento    das 
competências do departamento de compras. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”     DIRETOR ADMINISTRATIVO 
 
                       FALHA(s) GRAVE(s) 
1.1.7.4 
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Formalização de contratos de locação de imóveis e pagamento de 
aluguéis sem a respectiva ocupação no montante de R$ 1.126.079,93. 
 
 
1.1.7.18 
Falta de apuração e de cobrança por parte da UNIFESP de valores pagos 
indevidamente a título de locação de prédio, inobservando recomendação 
de auditoria. 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.7.3 
Divergências verificadas no confronto das  informações  constantes  do 
sistema de controle de imóveis da UNIFESP, do  SPIU  e  das  respostas 
fornecidas pela entidade. 
 
1.1.7.12 
Falhas em cessões de imóveis feitas a terceiros pela UNIFESP. 
 
1.1.7.14 
Desvio na utilização do imóvel localizado à Rua Botucatu, 572 - cj. 64 
 
1.1.7.15 
Procedimento para locação de imóveis em desacordo com  o  disposto  no 
Estatuto da UNIFESP. Ausência de transparência nos  procedimentos  que 
envolviam a locação de imóveis. 
 
1.1.7.16 
Ausência de planejamento na administração dos imóveis. 
 
1.1.7.17 
Imóveis próprios e alugados pela UNIFESP sendo utilizados também  pelo 
Hospital São Paulo - HSP para atendimento. 
 
1.1.11.6 
Possibilidade de favorecimento em contratação de locação de imóvel em  
que  a  locatária é empresa que tem em seu quadro societário servidor 
da UNIFESP. 
 
1.1.12.2 
Falhas  na  formalização e  na execução  do  Contrato  n.°  64/2008  - 
Processo n.° 23089.001984/2008-84. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”    SUPERINTENDENTE DO HSP 
 
                       FALHA(s) GRAVE(s) 
1.1.13.3 
Ausência  de  licitação  na  contratação de  empresas  prestadoras  de 
serviços e na aquisição de material hospitalar, com recursos  públicos 
transferidos pela UNIFESP para a SPDM. 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.13.4 
Fracionamento  de  despesas  na   aquisição  de  material  médico  com 
recursos públicos transferidos pela UNIFESP para a SPDM. 
 
3.2.2  REGULAR com ressalvas a gestão dos responsáveis a seguir 
listados: 
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CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”   GER.FATURAMENTO SUS(HSP) 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.13.6 
Falta de faturamento para o SUS, relativo à realização de cirurgias 
oftalmológicas no Hospital São Paulo. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”     DIRETORA RH DA UNIFESP 
 
                       FALHA(s) GRAVE(s) 
1.1.10.3 
Falta de Implantação do  Bilhete    Único    -    gastos    evitáveis. 
Reincidência. 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.8.1 
Servidores de outros orgãos e esferas governamentais requisitados pela 
UNIFESP exercendo atividades externas à instituição. 
 
1.1.9.3 
Existência de profissionais atuando na UNIFESP contratados por  outras 
entidades privadas pelo regime da CLT. 
 
1.1.9.4 
Falta de cumprimento pelos servidores,  da   carga   horária   semanal 
(SIAPE). Incompatibilidade de horários: UNIFESP - SPDM. 
 
1.1.9.5 
Falta  de  conclusão  do  trabalho  de elaboração e revisão dos laudos 
ambientais  dentro  do  prazo  previsto  no  Plano  de  Providências - 
pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade. 
Reincidência. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”    COORDENADOR DA AUDIN 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.5.1 
Cumprimento parcial do PAINT/2008 pela Unidade de Auditoria Interna. 
 
1.1.5.2 
Reduzida  cobertura  dos trabalhos   realizados    pela    Auditoria 
Interna, em decorrência da sistemática utilizada pelo setor. 
 
1.1.5.3 
Deficiência no planejamento operacional das auditorias. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”     SUPER.HOSP.VILA MARIA 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.13.8 
Hospital Vila Maria: contratação de médicos residentes da UNIFESP, em 
desacordo com sua legislação específica. 
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CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”     SUPER.HOSP.AFILIADOS SPDM 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.13.8 
Hospital Vila Maria: contratação de médicos residentes da UNIFESP, em 
desacordo com sua legislação específica. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”   COORDENADORA DIV.OBRAS-DEI 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.11.5 
Contratação de empresa que não apresentou a proposta mais vantajosa - 
campus São Paulo. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”         DIR.ADMIN.HSP 
 
                       FALHA(s) GRAVE(s) 
1.1.13.3 
Ausência  de  licitação  na  contratação de  empresas  prestadoras  de 
serviços e na aquisição de material hospitalar, com recursos  públicos 
transferidos pela UNIFESP para a SPDM. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”   DIRETOR DEP ENGENHARIA 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.7.19 
Valor da locação acima dos valores pagos pela UNIFESP em  locações  de 
imóveis com características similares. 
 
1.1.9.3 
Existência de profissionais atuando na UNIFESP contratados por  outras 
entidades privadas pelo regime da CLT. 
 
1.1.11.2 
Fuga  do  processo  licitatório em 18  de 30 processos  analisados  de 
contratação por dispensa de licitação. 
 
1.1.11.3 
Ocorrência   de  fracionamento  de  despesa  em  02  de  08  processos 
licitatórios analisados. 
 
1.1.11.5 
Contratação de empresa que não apresentou a proposta mais vantajosa - 
campus São Paulo. 
 
1.1.11.7 
Contratações  diretas  -  existência   de   relação   entre   empresas 
participantes da seleção (ocorrência verificada em 08 dos 30 processos 
analisados); existência de propostas de  empresas  cujos  responsáveis 
não confirmam o envio do documento  à  UNIFESP,  mas  sim  a  uma  das 
empresas que também participou da seleção (02 ocorrências); existência 
de proposta de empresa  cujo  responsável  não  confirma  o  envio  do 
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documento à UNIFESP, e afirma que a assinatura que consta como sua  na 
proposta foi falsificada (01 ocorrência). 
 
1.1.11.8 
Contratação  direta  de   empresa    cuja   proposta   continha   erro 
grosseiro de cálculo do valor total, o  que  fez  com  que  seu  valor 
ficasse inferior aos das demais   empresas;   contratação   de   novos 
serviços sem pesquisa de preços no mercado. 
 
1.1.11.9 
Contratações  diretas  de  obras  e serviços de engenharia:  Definição 
não detalhada do objeto, prejudicando a objetividade  na  seleção  das 
propostas; instrução insatisfatória dos processos; e  alargamento  das 
competências do departamento de  engenharia    em    detrimento    das 
competências do departamento de compras. 
 
1.1.11.14 
Falta de detalhamento da licitação - Concorrência n.º 01/2008-Processo 
UNIFESP n.° 23089.003154/2007-19. 
 
1.1.11.15 
Abertura  de   processo   licitatório   sem   avaliação   prévia   das 
condições da estrutura e dos revestimentos existentes na  obra  e  sem 
orçamento detalhado - Concorrência n.° 01/2008. 
 
1.1.11.16 
Não  comprovação,  por   parte   da   UNIFESP,   de   informações   e 
documentação referentes à obra do hemocentro na Rua Diogo de Faria, 
n.° 
824, tendo como conseqüência a não aprovação do Projeto  de  conclusão 
da obra pelo Ministério da Saúde - Convênio Portaria MS n.º  147/2006   
- processo MS n.° 25000.111852/2006-56. 
 
1.1.11.17 
Serviços  licitados  na Concorrência n.º    01/2008   que   já   foram 
licitados na Concorrência n.º  01/2001, e executados. 
 
1.1.11.18 
Exigências restritivas de comprovação de capacidade técnica no edital  
da Concorrência n.° 01/2008. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”  CHEFE COMPRAS NACIONAIS 
 
                       FALHA(s) GRAVE(s) 
1.1.13.12 
Irregularidade em processo licitatório e na execução de contrato – 
pessoa jurídica. 
 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”    COORD.DIV.ELÉTRICA-DEI 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.11.7 
Contratações  diretas  -  existência   de   relação   entre   empresas 
participantes da seleção (ocorrência verificada em 08 dos 30 processos 
analisados); existência de propostas de  empresas  cujos  responsáveis 
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não confirmam o envio do documento  à  UNIFESP,  mas  sim  a  uma  das 
empresas que também participou da seleção (02 ocorrências); existência 
de proposta de empresa  cujo  responsável  não  confirma  o  envio  do 
documento à UNIFESP, e afirma que a assinatura que consta como sua  na 
proposta foi falsificada (01 ocorrência). 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”  GER.SUPRIM.LOGÍSTICA(HSP) 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.13.5 
Deficiência  no  procedimento  de  baixa   do   estoque,   de   lentes 
intra-oculares utilizadas em cirurgias oftalmológicas no Hospital  São 
Paulo. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”  COORDENADORA DIV.OBRAS-DEI 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.11.7 
Contratações  diretas  -  existência   de   relação   entre   empresas 
participantes da seleção (ocorrência verificada em 08 dos 30 processos 
analisados); existência de propostas de  empresas  cujos  responsáveis 
não confirmam o envio do documento  à  UNIFESP,  mas  sim  a  uma  das 
empresas que também participou da seleção (02 ocorrências); existência 
de proposta de empresa  cujo  responsável  não  confirma  o  envio  do 
documento à UNIFESP, e afirma que a assinatura que consta como sua  na 
proposta foi falsificada (01 ocorrência). 
 
1.1.11.8 
Contratação  direta  de   empresa   cuja    proposta   continha   erro 
grosseiro de cálculo do valor total, o  que  fez  com  que  seu  valor 
ficasse inferior aos das demais   empresas;   contratação   de   novos 
serviços sem pesquisa de preços no mercado. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”    ADMINISTRADOR (PREGOEIRO) 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.11.4 
Escolha  não  justificada  de  empresa - valor da proposta da  empresa 
contratada exatamente igual ao da proposta de outra empresa  -  campus 
Guarulhos. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”     CHEFE NEURO.FISIO.EXERC. 
 
                       FALHA(s) GRAVE(s) 
1.1.13.13 
Ausência de critérios de seleção de profissionais em Convênio 
formalizado entre a Unifesp e o Ministério dos Esportes. Pagamento a 
profissionais com relação de parentesco. Recibos com assinaturas 
inidôneas. Pagamentos posteriores ao período de vigência. 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.13.14 
Projeto  UNIFESP/Ministério  dos  Esportes. Realização de despesas de 
viagens para o exterior de colaboradores sem autorização ministerial. 
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CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”         DIRETOR DO NAS 
 
                       FALHA(s) GRAVE(s) 
1.1.13.10 
Pagamento  de  serviços  de  consultores com transgressão  à  Lei  n.º  
8.666/1993. 
 
1.1.13.11 
Formalização de Convênio entre a Unifesp e o FNS com objeto divergente 
dos fins institucionais da Universidade. Indícios de terceirização de 
mão-de-obra. Falta de critérios e de justificativas para seleção e 
para escolha de profissionais 
 
1.1.13.12 
Irregularidade em processo licitatório e na execução de contrato – 
pessoa jurídica. 
 
1.1.13.16 
Contratação e execução irregular de serviços de consultoria – pessoa 
física, com pagamentos irregulares a funcionária do Ministério da 
Saúde e apresentação de relatórios de serviços sem conteúdo original. 
 
1.1.13.19 
Contratação informal e recorrente de consultores. 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.13.17 
Controles deficientes de Projetos. Possível intersecção de objetos. 
 
 
1.1.13.18 
Pagamento  a  funcionários  da  SPDM, com recursos de Convênios  e  de 
Descentralizações, sem processo seletivo, em   montante   superior   à 
remuneração regular da SPDM e superior ao pago a profissionais da área 
de saúde, e sem documentação que comprove  que  o  montante  pago  era 
compatível com as atividades contratadas. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”     PRES.COMIS.PERM.LICITAÇÃO 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.11.18 
Exigências  restritivas  de  comprovação   de  capacidade  técnica  no 
edital da Concorrência n.° 01/2008. 
 
1.1.11.19 
Ausência  de  coerência  e  objetividade na análise da documentação de 
habilitação - tratamento diferenciado das licitantes - Concorrência 
n.° 
01/2008 - Processo UNIFESP n.° 23089.003154/2007-19. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”        GESTOR DE IMÓVEIS 
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                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.7.19 
Valor da locação acima dos valores pagos pela UNIFESP em  locações  de 
imóveis com características similares. 
 
3.3   Que,  para  os  itens  do  Relatório  de  Auditoria,  abaixo 
identificados, os exames de auditoria aplicados não possibilitaram 
 a clara identificação dos agentes responsáveis. 
 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.12.7 
Prestação  de  informação  inverídica   à   sociedade   pela   COLSAN, 
envolvendo a UNIFESP - informação de existência de vínculo jurídico  e 
administrativo entre COLSAN e UNIFESP em  texto  constante  da  página 
institucional da COLSAN na internet. Apresentação da  entidade  COLSAN 
como "COLSAN/UNIFESP" nos materiais de  comunicação  que  divulgam  os 
trabalhos da entidade. 
 
1.1.12.3 
Falhas  na  formalização  do  Contrato  de  prestação  de serviços n.° 
61/2008 - Processo n.° 23089.10052/2008-22. 
 
 
 
                  São Paulo, 04 de agosto de 2009. 
 
 
 
 

NIVALDO GERMANO 
CHEFE DA CGU-REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO 



. 

 

 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 
             PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO 
                         
 RELATÓRIO Nº        : 224777 
 EXERCÍCIO           : 2008 
 PROCESSO Nº         : 23089.007519/2008-57 
 UNIDADE AUDITADA    : UNIFESP 
 CÓDIGO              : 153031 
 CIDADE              : SAO PAULO 
 

Em conclusão aos encaminhamentos sob a 
responsabilidade da SFC/CGU quanto ao processo de contas do 
exercício sob exame, da Unidade acima referida, expresso, a 
seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, sobre os 
principais registros e recomendações formulados pela equipe de 
auditoria, em decorrência dos trabalhos conduzidos por este 
órgão de controle interno sobre os atos de gestão do referido 
exercício.  

2.  As principais constatações originadas dos trabalhos 
de Auditoria Anual de Contas do exercício de 2008 referem-se à 
inobservância da legislação relativa a processos de contratação 
de serviços e aquisição de bens, à gestão de recursos humanos, e 
à locação de imóveis, bem como à ineficácia da fiscalização e 
acompanhamento da aplicação de recursos transferidos a Fundação 
de Apoio. 

3.  Dentre as causas estruturantes relacionadas às 
constatações, pode-se citar a fragilidade dos controles internos 
administrativos relacionados à regularidade dos processos de 
contratação e locação de imóveis, bem como do acompanhamento dos 
recursos transferidos pela Entidade. As recomendações formuladas 
referem-se à aplicação da legislação pertinente e ao 
fortalecimento das práticas de controle em relação aos recursos 
executados e transferidos pela Unidade. 

4.       Assim, em atendimento às determinações contidas no 
inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, combinado com o 
disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VIII, 
art. 12 da IN/TCU/N.º 57/2008 e fundamentado no Relatório de 
Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de 
Auditoria. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao 
Ministro de Estado supervisor, com vistas à obtenção do 
Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 
8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. 

 
                       Brasília, 06 de agosto de 2009. 

 
 
 
                    CLEÔMENES VIANA BATISTA 

DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL 


