ORIENTAÇÕES SOBRE RESTOS A PAGAR

Dentre os valores de restos a pagar processados (Conta Contábil 532200000),
identificamos pendências com empresas terceirizadas que, até onde sabemos, enviaram a
nota fiscal acompanhada de documentação incompleta, o que impediu até o momento o
pagamento dos valores devidos.
Segundo a Procuradoria, se os serviços foram prestados efetivamente e os
contratos já não estão mais vigentes, devemos proceder ao pagamento para que a
Administração não enriqueça sem causa.
Então, para que possamos ter amparo legal sobre o assunto, solicitamos a todos
os câmpus que têm esse tipo de pendência que enviem o processo para parecer jurídico,
com memorando relatando o acontecido, dizendo ao menos que o serviço foi prestado e
atestado por servidor responsável pela fiscalização (deve ter sido por este processado no
sistema), conforme notas fiscais xxx, que a empresa terceirizada não enviou toda
documentação necessária para pagamento e que o contrato foi rescindido e/ou encerrado.
Caso a conta não esteja mais ativa, sugerimos encaminhar ofício à empresa
notificando para que a mesma apresente nova conta. Na impossibilidade de localização da
empresa, orientamos que se faça nova tentativa de pagamento e, se frustrada novamente,
evidenciar com cópia dos documentos e cancelar os valores devidos.
Em relação a restos não processados de empresas terceirizadas (Conta Contábil
631100000 – RP Não Processados a Liquidar), sabemos que alguns não receberam a nota
fiscal. No ano passado, a Reitoria procedeu ao cancelamento de valores de uma empresa,
baseada em parecer da Procuradoria, que orientou a documentar todas as tentativas de
pagamento feitas pela Administração e o "desaparecimento" da empresa, com o
consequente cancelamento dos saldos das notas.
Reiteramos que, antes do cancelamento, enviamos ofício para a empresa, o qual
foi retornado pelo Correio. Juntamos esse documento ao processo e cancelamos os saldos,
eis que não foi possível encontrar a empresa.
Atenção: tomar o cuidado de evidenciar no Processo as tentativas de contato,
pagamento e demais iniciativas destinadas à solução das pendências.
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