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(a) Representa o resultado negativo da conciliação que está sendo re-
alizada pela Entidade. É originado da glosa de projetos que possuíam 
saldo negativo. Os saldos negativos ocorreram em função de gastos efe-
tuados além do limite do saldo disponível a executar. Uma vez que não 
háperspectivas de recuperação destes gastos, os valores apurados foram 
registrados como despesa própria da Entidade. O detalhamento sobre os 
procedimentos de conciliação dos saldos e demais assuntos relaciona-
dos podem ser verificados na nota explicativa 12 – Recursos de Projetos 
a Executar. 21. Resultado Financeiro Líquido: O resultado financeiro 
está apresentado conforme quadro a seguir:
Resultado Financeiro 2019 2018
Receitas Financeiras 91.203 22.369
Rendimentos de Aplicação Financeira 91.157 21.918
Juros Recebidos 43 74
Descontos Obtidos 3 377
Despesas Financeiras (404.419) (379.021)
Despesa Bancária (250.997) (145.512)
IOF (2.176) (1.377)
IR S/Aplicação Financeira (9.462) (7.058)
Juros e Multa (136.146) (203.724)
Desconto Concedido (5.638) (21.350)
Total (313.216) (356.652)
22. Despesas Não Recorrentes: Em 2019, a Entidade obtevedespesas 
não recorrentes que impactaram o resultado contábil. Tais despesas repre-
sentam os pagamentos feitos pela Entidade em função de assuntos e dis-
cussões de exercícios anteriores e medidas tomadas para recuperação do 
fluxo de caixa. A Administração da Entidade considerou como despesas 
não recorrentes aquelas que preencheram os critérios de reconhecimento 
em 2019 (diminuição nos benefícios econômicos futuros relacionados a 
uma diminuição no ativo ou aumento no passivo e possa ser avaliada con-
fiavelmente), mas não são inerentes às atividades do exercício social de 
2019. Essas despesas estão demonstradas na tabela a seguir:

Despesas Não Recorrentes: Multa paga à FINEP (103.165)
Multa para à ICSEMIS (93.963)
Multa Projeto “Explorando o Ensino” (40.255)
Despesas com Folha de Pagamento (89.556)
Juros de Empréstimos Bancários (133.286)
Total (460.225)
Dessa forma, o resultado operacional desconsiderando os efeitos das 
despesas não recorrentes está representado a seguir:
Déficit Contábil do Exercício (DRE) (436.416)
Reversão das Despesas não recorrentes (quadro anterior) 460.225
Superávit do Exercício desconsiderando despesas  
  não recorrentes 23.809
23. Eventos Subsequentes: (a) Pandemia coronavírus (COVID-19): 
A pandemia do novo coronavírus vem afetando a economia brasileira 
e já podem ser previstos alguns impactos econômicos como a desa-
celeração considerável do PIB no exercício de 2020.Como forma de 
contenção do contágio, foram decretadas, pelo Governo Estadual de 
São Paulo, algumas medidas para o combate do coronavírus (COVID 
– 19) que limitaram o funcionamento de estabelecimento prestadores 
de serviços não essenciais e estabelecimentos que mantêm acesso de 
público em seu interior. Os efeitos dos econômicos sentidos pela Enti-
dade, até o momento, decorrem principalmente da suspensão de alguns 
cursos e projetos que pode prolongar o calendário de repasses e receitas 
administrativas a serem recebidas. Sendo assim, muito embora ainda 
não seja possível mensurar os efeitos econômicos decorrentes da pro-
pagação do vírus e suas medidas de contenção, os riscos financeiros e 
de continuidade são aumentados pelos eventuais impactos econômicos 
na economia do país e, mais diretamente, pela possibilidade de uma 
eventual prorrogação do calendário de repasses de recursos que pode di-
ficultar o pagamento das despesas fixas de funcionamento da Entidade. 
(b) Atualização do saldo de dívida com projetos: Em maio de 2020, a 
diretoria realizou trabalhos para apuração do saldo da dívida atualizada 
da Entidade com os projetos, identificando um total de R$ 10.476.749, 
conforme tabela demonstrada a seguir:

À Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo - A/C: 
Diretores e Conselheiros - 
Opinião com Ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo (Entidade) que 
compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do Patrimônio 
Líquido e dos Fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do 
assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com 
ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo, 
em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para Opinião com Ressal-
va: Controle dos Recursos de Projetos a Executar: Os saldos das 
contas de projetos, conforme nota explicativa 12 b, apresentam um valor 
a maior de R$ 6.543.790 nas contas de passivo, em relação ao saldo de 
recursos de projetos que estão registrados em contas de ativo. Tal dife-
rença não foi identificada e justificada, por projeto, na data de 
31/12/2019. As divergências, mencionadas no parágrafo anterior, estão 
sendo apuradas de forma analítica pela Administração da Entidade, sen-
do que a partir de 2019 iniciou-se modificação dos procedimentos inter-
nos para apuração do saldo real disponível para execução por projeto, e 
regularização dos instrumentos de formalização (contratos, aditivos de 
prorrogação e planos de trabalho, conforme nota explicativa 12b). Ape-
sar dos procedimentos, o saldo das contas de projeto (nota explicativa 
12b), não está suportado e conciliado com controles internos na data 
base de 31/12/2019, representando uma limitação nos procedimentos de 
auditoria e consequentemente nossa opinião está ressalvada em relação 
a este assunto. Prestação de Contas: Conforme nota explicativa 12d, 
existem projetos com vigência iniciada em exercícios anteriores cuja 

prestação de contas está em processo de aprovação pela Gestora Contra-
tante. Tendo em vista a intempestividade da análise e aprovação ou re-
provação das prestações de contas, nossa opinião está limitada em rela-
ção aos possíveis efeitos relacionados ao assunto nas demonstrações 
contábeis da entidade. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião com ressalva. Ênfase: Concentração de Cliente: Constatamos 
que a carteira de clientes está concentrada em um cliente, possuindo 
assim alta dependência para manutenção e continuidade das suas ativi-
dades e equilíbrio econômico-financeiro. Déficit Consecutivos e Des-
pesas Não Recorrentes: Nos exercícios sociais de 2019 e 2018 a Enti-
dade apresentou déficit nos montantes de R$ 436.416 e R$ 1.784.736, 
respectivamente, de modo que ao final de 2019 registrou um Passivo a 
Descoberto de R$ 6.322.911, o que pode indicar possíveis riscos de con-
tinuidade em suas atividades, caso não sejam tomadas medidas pela 
administração para a reversão do cenário de geração de déficit. A Enti-
dade apresentou ainda, na nota explicativa 22, um demonstrativo das 
despesas extraordinárias que afetaram o fluxo de caixa em 2019. Res-
ponsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções contábeis: A administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 

administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabi-
lidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • 
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficien-
te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, con-
luio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obti-
vemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circuns-

tâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficá-
cia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre 
a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuida-
de operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
uma incerteza significativa em relação aos eventos ou às circunstâncias 
que possam causar dúvida significativa em relação à capacidade de con-
tinuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza 
significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria ob-
tidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacio-
nal. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comuni-
camo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, dentre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significa-
tivas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de 
que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requi-
sitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salva-
guardas. 

São Paulo, 09 de junho de 2020.
Carlos Cristiano Poltronieri - Contador CRC/SP1SP240875/O-9
ConsulcampAuditoria eAssessoriaLtda. - CRC 2SP010626/O-4

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis - FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

 Jair Ribeiro Chagas - Presidente Valter Gregio Junior - CT CRC/SP 1SP245209/O-3 - Contador

Cód 
Banco

Número 
da conta Nome da Conta

Diferença /
Dívida Observação

1 130032622 1 SANTANDER  
3262-2

(1.081.598) Conta cadastrada como ativo circulante FAP, mas movimentou recursos de projetos por 
muitos anos. Hoje estamos realizando trabalho de limpeza e conciliação de saldo. Os casos 
com contrato serão negociados e o que tiver contrato será glosado. Entendemos que esta 
dívida não está explicitada no BP devido a conta estar cadastrada como ativo FAP.

2 13003271-8 EVENTOS_GERAL (843.400) Conta de eventos, nenhum centro de custo que movimenta esta conta pos-
sui contrato.Está sendo verificada a possibilidade de glosa de saldo dos ca-
sos fora da vigência já que não existe regulamentação que exija contrato para 
esta categoria de projeto que tem um tempo muito curso de execução

7 13003282-8 APOIO_A_ 
EXTENSAO

(894.586) Conta de inscrições a matrículas dos cursos pagos (com contrato) e inscrições de 
cursos gratuitos (sem contrato). O saldo de cursos gratuitos será verificado a pos-
sibilidade de glosa/encontro de contas/abatimento de dívida com a Unifesp. 

9 25101-7 PROJ. GERAIS (187.951) Conta de projetos privados, todos com contrato. 
62 13003622-4 PROVISIONA-

MENTO_FP
(510.461)

Conta de provisionamento de projetos privados, todos com contrato
96 13003447-1 BCO SANTANDER 

CURSOS_2017 
C/C 3474-1

(2.281.357)

Cursos de especialização, todos com contrato.
418 13004000-7 EC_FAP_ 

COBRANCA
(4.618.200) Conta de EC, todos com contrato e com saldos reconciliados (reconhecimento de dívida 

off balance), devido a migração de saldo contábil desconhecido de 2013 para 2014.
302 13003699-4 RECEB_PAYPAL (59.193) Conta de projetos com contrato, Scielo  

e Acta, dívida reconhecida.
Total da Dívida Apurada (10.476.748)
Do total da dívida apurada demonstrado no quadro anterior, R$ 6.543.790 já estão impactando o balanço pela diferença de ativo e passivo demonstra-
da na nota explicativa 12b. 24. Provisões: A Entidade, em análise aos processos judiciais ativos, não identificou eventos com risco perda provávele, 
portanto, não houve constituição de passivo desta natureza. No entanto, em decorrência da identificação de projetos que não estavam registrados no 
Conveniar a Entidade vem identificando alguns passivos a pagar, principalmente de Ensaios Clínicos e Direitos Autorais, que não foram registrados 
em 2018 em função da dificuldade da mensuração do valor de forma confiável. O esforço para levantar as informações anteriores a 2013 (ano de 
implantação da sistematização das informações contábeis) está em andamento e exigirá mais tempo para a conclusão, por isso, os levantamentos 
possíveis são estimados para serem concluídos no decorrer do ano de 2020. Portanto, o nível de descasamento entre o saldo dos projetos e o saldo 
efetivo disponível pode ainda sofrer variações ainda não reconhecidas. 25. Seguros: A Entidade considera que todos os ativos e compromissos de 
valores relevantes estão cobertos por seguros, por meio de políticas locais e administrativas.

> continuação

SINDICATO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DE ENTIDADES
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DO ESTATUTO

O Presidente do SINPREV- SINDICATO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DE
ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, convoca todos os associados e
filiados, a participarem da votação e aprovação do Estatuto que se realizará das 00:01 às
23hs e 59minutos do dia 29/06/2020, no canal www.sinprev.org.br/votacao_aprovacao.

Belo Horizonte-MG, 18 de junho de 2020.
ROBLEDO PINTO COIMBRA

SISTEMA FIERGS
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI-RS

AVISOS DE LICITAÇÃO

O SESI/RS, torna público para os interessados, os seguintes processos:
Pregão Nº PE000822020DR Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA AS
REGIÕES II, V,VI,XI e XIII DO SESI RS. Data e hora de encerramento propostas:
30/06/2020 às 10h 00 min.

Pregão Nº PE000782020DR Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEIROS, ATRAVÉS DE REGISTRO DE
PREÇOS. Data e hora de encerramento propostas: 30/06/2020 às 10h 00min. Os Editais
e demais informações, estão disponíveis no site:

http://compras.sistemafiergs.org.br/

Porto Alegre, 18 de junho de 2020.
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-RS

AVISOS DE LICITAÇÃO

O SENAI/RS, torna público para os interessados, os seguintes processos:
Pregão Nº PE000792020DR Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS

PARA OLIMPÍADA DO SENAI. Data e hora de encerramento propostas: 30/06/2020 às
10 h 00 min.

Pregão Nº PE000812020DR Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL - GESSO. Data e hora de encerramento propostas: 29/06/2020 às
14h 00 min.

Pregão Nº PE000802020DR Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO
SEGMENTO GRÁFICO. Data e hora de encerramento propostas: 29/06/2020 às 09h 00
min. Os Editais e demais informações, estão disponíveis no site:

http://compras.sistemafiergs.org.br/

Porto Alegre, 18 de junho de 2020.
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO
UNIDADE DE VILA VELHA

ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES
UNIVERSIDADE VILA VELHA

AV I S O
REGISTRO DE DIPLOMAS

UNIVERSIDADE VILA VELHA
Mantenedora: Sociedade Educacional do Espírito Santo
27.067.651/0001-55

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 161 (cento e
sessenta e um) diplomas, no período de 01-05-2020 a 31-05-2020, nos seguintes livros de
registro e sequência numéricas: livro 27 - registros n. 13335/2020 a 13495/2020. A relação
de diplomas registrados poderá ser consultada no endereço http://uvv.br.

Vila Velha, 31 de maio 2020.
HERACLITO AMANCIO PEREIRA JUNIOR

Reitor

SOCIEDADE DE GINÁSTICA PORTO ALEGRE, 1867
AVISO DE LICITAÇÃO

Termo De Referência - Cotação Prévia De Preço 02/2020 SOGIPA
Objeto: Cotação Prévia de Preços- Menor Preço - contratação de empresa especializada no
fornecimento de uniformes esportivos. Sessão Pública de abertura dos documentos, análise
e julgamento das Propostas Financeiras: Por decisão da Comissão Especial de Licitações foi
Declarada INABILITADA a empresa IMPRYMEX COMERCIO MARTERIAIS ESPORTIVOS EIRELI
e HABILITADA a empresa ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA. Foi declarada
VENCEDORA a proposta ofertada pela licitante ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA
LTDA, nos termos da Ata da Sessão realizada na data de 27/05/2020, cujo completo teor
estará disponível a partir de 02/06/2020 no site
https://www.sogipa.com.br/web/noticias/13556/lei-de-incentivo-ao-esporte-lie#file-10, e
disponível para consulta na Secretaria Esportiva da SOGIPA, endereço: Rua Barão do
Cotegipe, 400 - São João - Porto Alegre - RS, CEP: 90.540-020. Telefones para contato:
(051) 3325-7391/7202.

Em 1º de junho de 2020.
JOÃO ANTÔNIO BAUER
Presidente da Comissão

TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S/A
AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 1/2020 TSBE

AQUISIÇÃO DE AREA
A TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE, divulga Chamada

Pública para seleção de propostas para aquisição de imóvel com área mínima de 5,25
hectares de vegetação nativa, localizada dentro dos limites da Unidade de Conservação
Biológica Mata Paludosa, localizada no município de Itati-RS, conforme termos definidos
neste instrumento. As propostas deverão ser enviadas até às 14h do dia 31/07/2020, na
Rua Deputado Antonio Edu Vieira,999 - Pantanal - Florianópolis/SC, ocasião em que será
realizada também a abertura dos envelopes. Maiores informações pelo telefone (48)3269-
9384, ou e-mail licitacoes@tsbe.com.br.

EDIANA RUAS
Pregoeira


