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RELATÓRIO Nº 

201603150 
 

QUAL FOI O 

TRABALHO 

REALIZADO? 

Este relatório consolida os 

resultados dos trabalhos de 

auditoria realizados, no 

exercício de 2016, sobre a 

contratação e execução de 

serviços terceirizados de limpeza 

e conservação, em nove 

Unidades Federais do Estado de 

Goiás, com o intuito de projetar 

o quadro da situação atual da 

amostra selecionada, 

aleatoriamente, e possibilitar 

uma análise gerencial em 

relação ao conjunto de Unidades 

do Estado. 

 

Tendo em vista o propósito de se 

obter uma avaliação conclusiva 

a partir de informações 

consolidadas, foram pré-

elaboradas questões de auditoria, 

que definiram, em relação a cada 

Unidade, o seguinte escopo dos 

trabalhos: exame da 

documentação relativa a 

licitação, contratação e execução 

dos serviços de limpeza e 

conservação; inspeção sobre 

áreas físicas e depósitos de 

materiais e equipamentos; e 

entrevistas com gestor, fiscal de 

contrato e empregados 

terceirizados. 

 

 POR QUE O TRABALHO FOI 

REALIZADO? 
O presente trabalho teve o objetivo de avaliar a 

regularidade da contratação e execução dos 

serviços terceirizados de limpeza e conservação, 

no âmbito das Unidades Federais do Estado de 

Goiás. 

QUAIS AS CONCLUSÕES 

ALCANÇADAS? QUAIS 

RECOMENDAÇÕES FORAM 

EMITIDAS? 

1. Registro incorreto da unidade de competição no 

Comprasnet/SIASG ao fixar, no edital/termo de 

referência, o número exato ou mínimo de postos de 

trabalho a serem contratados.  

2. Contratações e prorrogações contratuais com 

preços superiores aos limites máximos estipulados 

pela SLTI/MP; e constatação de preços 

contratados próximos aos limites mínimos 

estipulados. 

3. Falta de diferenciação de produtividade por 

subtipos de áreas, induzindo os licitantes a 

ofertarem uma produtividade menor e definirem o 

número de serventes acima do limite referencial. 

4. Descumprimento das obrigações contratuais por 

parte das Contratadas, bem como atuações do 

fiscal e gestor do contrato aquém do previsto na 

legislação pertinente.  

5. Falta de iniciativa e regulação específica 

visando a difusão e implementação de acordos de 

nível de serviço de limpeza e conservação predial.  

6. Impossibilidade nas licitações de serviços de 

limpeza e conservação, de oferta de produtividade 

superior à utilizada como referencial.  

7. Falta de utilização da Conta Vinculada, visando 

a retenção e garantia do pagamento de encargos 

aos trabalhadores. 

8. Falhas com impacto indireto na elevação da 

margem de lucro das empresas contratadas. 

9. Inclusão, não justificada, do fornecimento de 

materiais de higiene pessoal dos usuários pela 

contratada, para execução de serviços de limpeza e 

conservação de áreas físicas.  

 

Não foram emitidas recomendações devido à 

mudança normativa que regulamenta às 

contratações de serviços terceirizados. 

Ministério da Transparência e 

Controladoria Geral da União 
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SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 

 

Unidade Auditada: SECRETARIA DE GESTAO 

Município - UF: Goiânia - GO 

Relatório nº: 201603150 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO 

DE GOIÁS 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

A Coordenação Geral de Auditoria das Áreas de Planejamento e Gestão - CGPLAG 

concluiu, no exercício de 2015, trabalho relacionado ao modelo de contratação de 

serviços de terceirização de limpeza e conservação predial. A partir dos resultados 

apresentados no relatório e com base em trabalhos já realizados por estudiosos sobre o 

tema, a Controladoria Regional da União no Estado de Goiás - CGU/R-GO submeteu, à 

apreciação da CGPLAG, projeto de Auditoria por Área de Gestão (AAG) com a 

finalidade de avaliar a execução e fiscalização dos contratos de limpeza e conservação 

predial no âmbito do Estado de Goiás, mediante a emissão de Ações de Controle 

pontuais e consolidadora. 

 

Assim, em atendimento à Ordem de Serviço nº 201603150, o presente Relatório de 

Avaliação por Área de Gestão consolida os resultados dos trabalhos de auditoria 

realizados, no exercício de 2016, numa amostra de nove Unidades Federais do Estado 

de Goiás, definida de forma aleatória, no intuito de projetar o quadro da situação atual 

dos serviços terceirizados de limpeza e conservação e possibilitar a análise gerencial em 

relação ao Conjunto de Unidades no Estado, a partir da execução das seguintes Ordens 

de Serviços pontuais:  

 

Unidade Examinada 
UJ 

TCU 

Ordem de 

Serviço 

1ª SRPRF/GO 
1a. Superintendência de Polícia Rodoviária Federal em 

Goiânia/GO 
200121 201505367 

DRFB/Goiânia Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO 170198 201505369 

SAMF/GO/TO Superintendência de Administração do MF em Goiás e Tocantins 170195 201505370 
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Unidade Examinada 
UJ 

TCU 

Ordem de 

Serviço 

EMBRAPA/CNPAF 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Arroz e Feijão - 

Centro Nacional de Pesquisa Arroz e Feijão 
135036 201505371 

NEMS/GO Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Goiás 250021 201505372 

UFG Universidade Federal de Goiás 153052 201505374 

HC/UFG Hospital das  Clinicas da Universidade Federal de Goiás 153054 201505375 

LANAGRO/GO Laboratório Nacional Agropecuário em Goiás 130032 201505376 

IPHAN/GO 
Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Arte 

Nacional em Goiás 
343014 201505379 

 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 
 

Tendo em vista o propósito de avaliação definido, os trabalhos de auditoria foram 

realizados mediante o exame da documentação relativa a licitação, contratação e 

execução contratual; inspeção sobre áreas físicas e depósitos de materiais e 

equipamentos; e entrevistas com gestor, fiscal de contrato e empregados terceirizados. 

Portanto, foram objeto de análise as contratações vigentes, relativas aos serviços 

contínuos de limpeza e conservação das nove Unidades elencadas, cujos dados iniciais 

são informados a seguir:  

 

 

Quadro 01 – Contratações vigentes das Unidades auditadas. 

 

Unidade 

Contratação 

Empresa CNPJ Data 

Valor 

Mensal 

(R$) 

Valor 

Anual (R$) 

1ª SRPRF 
Logos Life Gestão 

Patrimonial Ltda. 

01.092.071/0001-

24 
23/06/2015 65.621,20 787.454,40 

DRFB/Goiânia 
Brilhante Administração 

e Serviços EIRELI – EPP 

12.441.717/0001/5

8 
01/06/2015 80.333,11 963.997,33 

SAMF/GO/TO 
SC – Comercial e 

Serviços Ltda. 

09.041.485/0001-

36 
18/02/2016 52.080,15 

1.041.603,0

0 

EMBRAPA/CNPA

F 

Norte Sul Conservação e 

Limpeza 

07.116.584/0001-

04 
31/11/2011 32.800,00 393.600,00 

NEMS/GO 
Confiança Terceirização 12.916.218/0001-

24/01/2013 27.112,44 325.349,28 
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Unidade 

Contratação 

Empresa CNPJ Data 

Valor 

Mensal 

(R$) 

Valor 

Anual (R$) 

Ltda. 70 

UFG 
Liderança Limpeza e 

Conservação Ltda. 

00.482.840/0001-

38 
02/08/2011 

308.622,8

9 

3.703.474,6

8 

HC/UFG 
Limp-Art Limpeza e 

Serviços Ltda. 

01.260.858/0001-

58 
16/12/2011 

318.400,0

0 

3.820.800,0

0 

LANAGRO/GO 
ABC Serviços Gerais 

EIRELI ME 

08.531.933/0001-

17 
04/08/2014 37.658,33 451.900,00 

IPHAN/GO 
Clyan Terceirizações – 

EPP 

13.590.061/0001-

06 
26/01/2016 10.500,07 126.000,89 

Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria com dados extraídos dos Termos Contratuais das Unidades Auditadas. 

 

Considerando que o referido trabalho realizado pela CGPLAG, a partir da análise de 66 

editais de limpeza e conservação, encontrou inconsistências na metodologia de cálculo 

utilizada pela SLTI/MP para compor os preços referenciais, sendo as principais quanto à 

estimativa do custo dos insumos, ao valor padrão de lucro do BDI e à utilização dos 

índices de produtividade mínima no estabelecimento dos referenciais de 

inexequibilidade, foram indicadas, nas Ordens de serviço pontuais, questões de 

auditoria com enfoque nas referidas inconsistências, que nortearam os trabalhos 

realizados pelas equipes de auditoria e cujas respostas foram consolidadas no tópico 

seguinte.  
 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

RESPOSTAS ÀS QUESTÕES DE AUDITORIA. 

 

Fato 
 

1) Como se deu o registro da licitação/contrato no Comprasnet/SIASG? A unidade 

de competição foi “R$/m2”?  

 

RESPOSTA: 

 

Inicialmente, cabe ressaltar que essa questão se fundamenta na IN SLTI/MPOG n.º 

02/2008, ao preconizar que os serviços de limpeza e conservação deverão ser 
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contratados com base na Área Física a ser limpa, estabelecendo-se uma estimativa do 

custo por metro quadrado, observadas a peculiaridade, a produtividade, a periodicidade 

e a frequência de cada tipo de serviço, e das condições do local, objeto da contratação;  

bem como que a proposta do licitante deverá conter, para cada tipo de área física, o 

preço mensal unitário por metro quadrado, calculado com  base na Planilha de Custos e 

Formação de Preços, o qual deverá ser igual ou inferior ao limite estabelecido em ato 

normativo da SLTI/MP. 

 

Assim, tendo em vista a singularidade de cada objeto licitado e os aspectos que 

envolvem os diferentes tipos de serviços e áreas de limpeza e conservação, a SLTI/MP 

estabeleceu uma metodologia de apuração dos custos estimativos, indicando ou 

definindo parâmetros e limites a serem observados, de forma que o resultado possa  ser 

auferido por tipo de áreas físicas, expresso na unidade de medida padronizada (R$/m²) e   

comparado aos de outras fontes de pesquisas; propiciando o balizamento das  propostas 

ofertadas e contratadas e a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração 

Pública. 

 

Dessa forma, caberia, nos exames de auditoria, avaliar os registros da licitação/contrato 

no Comprasnet/SIASG, de forma a verificar se estão em conformidade com a legislação 

pertinente e se são adequados e auxiliam a consulta e o controle sobre os processos de 

aquisição de serviços terceirizados de limpeza e conservação.   

 

O Comprasnet/SIASG propicia, no lançamento dos registros da licitação para os 

serviços em questão, o agrupamento de itens correspondentes a cada tipo de área física, 

seja para uma repartição ou um conjunto de repartições de uma Unidade Administrativa, 

conforme os códigos e as descrições de serviços extraídas do Catálogo de Materiais e 

Serviços disponibilizado pelo sistema, relacionados a seguir: 

 

 

Quadro 02 - Serviços de limpeza e Conservação por Tipos de Áreas Físicas - 

Comprasnet/SIASG. 
 

Código Descrição 

23329 
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Internas - 44 Horas Semanais 

Diurnas - Produtividade 600 m2 

23434 
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Externas - 44 Horas Semanais 

Diurnas - Produtividade 1.200 m2 

23566 
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Esquadrias Externas - Freqüência 

16H/Mensal - Produtividade 220 m2 

23582 
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Fachadas Envidraçadas - Freqüência 

8H/Semestre - Produtividade 110 m2 

23590 
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Hospitalares - 44 Horas Semanais 

Diurnas - Produtividade 330 m2 

24023 Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades 

24031 
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Internas - 44 Horas Semanais 

Diurnas - Outra Produtividade 

24040 
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Externas - 44 Horas Semanais 

Diurnas - Outra Produtividade 

24058 
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Esquadrias Externas - Freqüência 

16H/Mensal - Outra Produtividade 

24066 
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Fachadas Envidraçadas - Freqüência 

8H/Semestre - Outra Produtividade 

24074 
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Hospitalares - 44 Horas Semanais 

Diurnas - Outra Produtividade 
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24090 
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Internas - Outras Necessidades - 

Outra Produtividade 

24104 Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Externas - Outras Necessidades. 

24112 
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Esquadrias Externas - Outras 

Necessidades - Outra Produtividade 

24120 
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Fachadas Envidraçadas - Outras 

Necessidades - Outra Produtividade 

24139 
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Hospitalares - Outras Necessidades 

- Outra Produtividade 

  Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria com dados extraídos do Comprasnet/SIASG. 

 

 

No entanto, em análise dos registros no Comprasnet/SIASG das nove Unidades 

auditadas, relativos à licitação dos serviços de limpeza e conservação dos contratos 

vigentes, pôde-se extrair os seguintes dados: 

 

 

Quadro 03 – Dados Cadastrados Relativos às Licitações dos Serviços de Limpeza e 

Conservação -   Comprasnet/SIASG. 

 

Unidade 

Nº 

Pregão 

Eletr. 

Nº  

Rep. 

* 

Nº  

Item 

Nº  

Grupo 
Código-Descrição Quant. 

Unid.  

Fornec. 

** 

Valor 

Estimado 

(R$) 

IPHAN 
005/ 

2015 
3 1 1 

24104 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Áreas 

Externas - Outras 

Necessidades. 

1 Unidade 196.960,27 

SRPRF 
001/ 

2015 
15 

1 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

12 Mês 147.361,20 

2 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

12 Mês 147.361,20 

3 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

12 Mês 29.472,24 

4 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

12 Mês 29.472,24 

5 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

12 Mês 58.944,48 

6 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

12 Mês 29.472,24 

7 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

12 Mês 58.944,48 

8 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

12 Mês 58.944,48 
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Unidade 

Nº 

Pregão 

Eletr. 

Nº  

Rep. 

* 

Nº  

Item 

Nº  

Grupo 
Código-Descrição Quant. 

Unid.  

Fornec. 

** 

Valor 

Estimado 

(R$) 

9 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

12 Mês 29.472,24 

10 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

12 Mês 58.944,48 

11 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

12 Mês 58.944,48 

12 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

12 Mês 29.472,24 

13 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

12 Mês 29.472,24 

14 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

12 Mês 58.944,48 

15 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

12 Mês 29.472,24 

LANAGRO 
006/ 

2014 
1 

1 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

9 Servente 430.813,80 

2 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

4 Servente 197.215,80 

3 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

1 Encarreg. 38.256,00 

DRF 
001/ 

2015 
10 

1 1 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

12 Mês 958.870,20 

2 1 

24244 - Prestação de 

Serviço de 

Jardinagem Canteiros 

Ornamentais - 44h 

Semanais Diurnas - 

Outra Produtividade 

12 Mês 37.991,35 

3 1 

24325 - Prestação de 

Serviço de 

Jardinagem - Outros 

Serviços - Outra 

Produtividade 

12 Mês 33.648,00 

SAMF 
001/ 

2016 
8 1 - 

24031 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Áreas 

Internas - 44 Horas 

Semanais Diurnas - 

Outra Produtividade 

1 Serviço 1.060.568,00 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
8 

Unidade 

Nº 

Pregão 

Eletr. 

Nº  

Rep. 

* 

Nº  

Item 

Nº  

Grupo 
Código-Descrição Quant. 

Unid.  

Fornec. 

** 

Valor 

Estimado 

(R$) 

2 - 

24031 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Áreas 

Internas - 44 Horas 

Semanais Diurnas - 

Outra Produtividade 

1 Serviço 111.120,00 

UFG 
349/ 

2010 
5 

1 - 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

998.007 m² 1.994.422,20 

2 - 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

1.723.650 m² 3.364.173,12 

3 - 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

254.815 m² 471.977,76 

4 - 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

231.684 m² 509.904,12 

5 - 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

24.133 m² 64.113,84 

HC/UFG 
114/ 

2011 
1 1 - 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

1 Unidade 3.850.594,32 

NEMS 
001/ 

2013 
1 1 - 

25194 - Serviço 

Especializado de 

limpeza 

1 Serviço 417.739,07 

EMBRAPA 
019/ 

2011 
2 1 - 

24023 - Prestação de 

Serviço de Limpeza e 

Conservação - Outras 

Necessidades 

1 12 meses 502.918,68 

Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria com dados extraídos do Comprasnet/SIASG. 

 

Nota: * - Nº Rep. – Número de Repartições da Unidade Administrativa; 

          ** - Unid. Fornec. – Unidade de Fornecimento. 

 

Diante dos dados expostos, pode-se verificar que a única Unidade Auditada que utilizou 

a métrica estabelecida na legislação, no registro da licitação do serviço de limpeza e 

conservação, foi a UFG. No entanto, essa Unidade não registrou os itens licitados por 

tipo de área física a ser limpa, conforme estipulado pela SLTI/MP, em relação às áreas 

internas, externas, esquadrias e fachadas envidraçadas, ou seja, impossibilitando aferir o 

custo por m² na divisão do valor estimativo, ou do valor aceito, pela dimensão de cada 

tipo de área física. Dessa forma, tendo em vista que a modalidade de licitação utilizada 

foi o Pregão Eletrônico, por todas as Unidades auditadas, a unidade de competição 

empregada, efetivamente, nas sessões de lances, foi o valor global dos serviços pelo 

conjunto de repartições da Licitante.   

 

Saliente-se, ainda, como agravante às ocorrências de registro incorreto da unidade de 

competição no Comprasnet/SIASG, em relação ao estipulado na legislação pertinente, o 

fato de a Unidade inviabilizar a utilização dessa unidade no processo licitatório, ao 
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fixar, no edital/termo de referência, o número exato ou mínimo de postos de trabalho a 

serem contratados, como foi o caso das Unidades auditadas SRPRF, LANAGRO, 

DRFB, UFG e EMBRAPA, embora a vedação explícita no Inciso I do Art. 20 da IN 

SLTI/MPOG n.º 02/2008. Não optando por proporcionar maior flexibilidade ao licitante 

na definição do custo ofertado por metro quadrado, da área a ser limpa, com base na sua 

capacidade e eficiência operacional, de forma a incentivar a competição por 

produtividade e, consequentemente, a obtenção de proposta mais vantajosa para a 

Administração. 

 

Assim, verifica-se que os registros realizados por todas as unidades auditadas foram 

incorretos, inviabilizando a utilização de dados fornecidos pelo Comprasnet/SIASG, 

seja para subsidiar os usuários do sistema na realização da própria licitação ou de outros 

certames, seja para auxiliá-los nas atividades de controle e gerenciamento.  

 

 

2) Em que situação (abaixo, dentro ou acima) encontra-se o valor de 

contratação/renovação em relação aos limites mínimos e máximos definidos pela SLTI 

para o estado? 

 

Caso contratado acima, analisar as justificativas apresentadas pelo gestor. 

 

Caso tenha ocorrido prorrogação contratual no período analisado, atentar para o fato 

de que a mesma não pode ser realizada em valor acima do máximo definido pela SLTI, 

pois contraria o disposto no art. 30 §5º inciso I da IN SLTI nº 02/2008, caracterizando 

ilegalidade. 

 

RESPOSTA: 

 

Conforme ressaltado no item anterior, a IN SLTI/MPOG n.º 02/2008 preconiza que a 

proposta do licitante deverá conter, para cada tipo de área física, o preço mensal unitário 

por metro quadrado, calculado com  base na Planilha de Custos e Formação de Preços, o 

qual deverá ser igual ou inferior ao limite estabelecido em ato normativo da SLTI/MP.  

 

Saliente-se, ainda, que os atos normativos da SLTI/MP estabelecem não só o limite 

máximo a ser observado na contratação e prorrogação contratual, como também o limite 

mínimo, uma vez que as propostas com preços próximos ou inferiores a esse limite 

deverão comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca, sob pena de 

desclassificação.  

 

Portanto, a demonstração do Preço Mensal Unitário por m² objetiva, principalmente, 

facilitar a verificação da sua conformidade com os limites estabelecidos nos atos 

normativos da SLTI/MP, uma vez que o “custo por m²” é a unidade de competição 

padronizada para a licitação dos serviços de limpeza e conservação. 

 

Assim, verifica-se, nos resultados das auditorias realizadas das nove Unidades, 

constatações e prorrogações contratuais com preços superiores aos limites máximos 

estipulados pela SLTI/MP em três Unidades:  
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- SRPRF - Contratação/2015 – Áreas: Interna, Externa e de Esquadrias – superior em 

18%);  

 

-UFG - Prorrogação Contratual/2015 - Área de Esquadrias -  superior em 11%); e 

 

- HC – Prorrogação Contratual/2015 – Áreas Interna e de Esquadrias – superior em 

11%; e Prorrogação Contratual /2016 – Áreas Interna e de Esquadrias – superior em 

12%). 

 

Verifica-se, ainda, nos resultados da auditoria realizada no IPHAN, constatação de 

preços contratados próximos aos limites mínimos estipulados pela SLTI, perfazendo 

uma diferença de 4%, sem que tenham sido tomadas as providências previstas, na 

legislação pertinente, visando à comprovação da exequibilidade da proposta vencedora.  

 

Não foram encontradas, nos processos licitatórios, justificativas das quatro Unidades 

citadas para as ocorrências apontadas. No entanto, nas manifestações apresentadas em 

respostas às constatações, nos relatórios de auditoria, verifica-se que as justificativas 

apontam para a complexidade dos cálculos, falta de treinamento, carência de pessoal e 

sobrecarga de trabalhos. 

 

Em análise aos argumentos apresentados, cabe, inicialmente, ressaltar que a IN 

SLTI/MPOG n.º 02/2008 estabelece que a proposta do licitante deverá conter o Preço 

Homem Mês, apurado e demonstrado na Planilha de Custos e Formação de Preços, o 

qual servirá de base para apuração do Preço Mensal Unitário por m², que servirá de base 

para a apuração do Valor Mensal do Serviço. Sendo que tanto a planilha quanto os 

quadros demonstrativos de apuração devem seguir os modelos estabelecidos na IN. 

Assim, em relação às Áreas interna, externa e de esquadrias, os cálculos devem ser 

apurados conforme demonstrado a seguir: 

 

 

PREÇO MENSAL UNITÁRIO POR M² (metro quadrado) 

 

ÁREA INTERNA / ÁREA EXTERNA  

 

 MÃO DE 

OBRA 

(1) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(2) 

PREÇO HOMEM-MÊS 

(R$) 

(1x2) 

SUBTOTAL 

(R$/M²) 

  

 

 
ESQUADRIA EXTERNA  

MÃO 

DE 

OBRA 

(1) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(2) 

FREQÜÊNCIA 

NO MÊS 

(HORAS) 

(3) 

JORNADA 

DE 

TRABALHO 

NO MÊS 

(HORAS) 

(4) 

= 

(1x2x3) 

Ki 

(5) 

PREÇO 

HOMEM-

MÊS 

(R$) 

(4x5) 

SUB- 

TOTAL 

(R$/M²) 
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VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

TIPO DE ÁREA 

PREÇO MENSAL UNITÁRIO 

(R$/ M²) 

ÁREA 

(M²) 

SUBTOTAL 

(R$) 

 

 

Portanto, a legislação estabelece uma metodologia de apuração e demonstração dos 

preços que não é meramente informativa, estando explícito que há uma correlação dos 

índices de produtividade, periodicidade, frequência e do preço homem-mês, no cálculo 

do Preço Mensal Unitário por m², e desse preço e da área física, no cálculo do Valor 

Mensal do Serviço. 

 

No entanto, verifica-se, nos processos licitatórios, que é desconsiderada tal correlação, 

uma vez que os dados e os cálculos informados na proposta do licitante não refletem, 

fidedignamente, o que é realmente ofertado. Na maioria das vezes por falha da própria 

Administração, na omissão ou exigência de condições, tanto no edital/termo de 

referência como no julgamento das propostas, que resultarão em distorções no 

cumprimento das obrigações e/ou majorações indevidas dos custos. 

 

Como exemplo, pode-se citar a situação que foi verificada no IPHAN, na qual a 

proposta vencedora apresentou, na licitação, para uma das três repartições, o Preço 

Homem Mês de R$ 2.324,24, apurado na Planilha de Custos e Formação de Preços, e o 

valor final por posto ofertado de R$ 1.509,01, correspondente a uma variação negativa 

de 35,07%. E para a outra repartição, o Preço Homem Mês no valor de R$ 2.441,89, na 

planilha, e o valor final por posto ofertado de R$ 3.331,75, corresponde a uma variação 

positiva de 36,44%.  

 

Assim, embora exista uma certa compensação entre as diferenças de preços das duas 

repartições, verifica-se que, pelos demonstrativos apresentados pelo licitante, o valor 

final por posto ofertado, para a primeira repartição, é insuficiente à manutenção dos 

serviços, e que, em relação à segunda, ao contrário, existe uma diferença excedente no 

valor final ofertado que não foi alocada e demonstrada na planilha de custos. 

 

Tais discrepâncias são resultado da diferença entre a produtividade mínima referencial, 

que quase sempre é a utilizada nos cálculos do Preço Mensal Unitário por m², por 

omissão ou imposição da Unidade licitante ou pela falta de interesse do licitante em 

comprovar a exequibilidade de outra produtividade, e a produtividade efetiva 

proporcional à área física existente e ao número estipulado de serventes. 

 

Para melhor esclarecimento, cabe transcrever os quadros dos cálculos demonstrativos 

do Valor Mensal dos Serviços e da definição do nº serventes das propostas das duas 

repartições do IPHAN, citadas como exemplo, nas figuras a seguir: 

 

 

Repartição 1 
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Repartição 2 

 

 
 

 

Em análise dos quadros transcritos, verifica-se que os cálculos não demonstram, com 

fidedignidade, as condições relativas ao serviço contratado. Pois, considerando que a 

soma das frações do número de serventes, em relação à Repartição 1, corresponde a 

0,65 e, em relação à Repartição 2, corresponde a 2,68, o licitante da proposta vencedora 

ao realizar os arredondamentos e ofertar 1 e 2 serventes, respectivamente, para as duas 

repartições, não ajustou as frações do número de serventes por tipo de área e as 

produtividades correspondentes. Assim, como também, não ajustou as Planilhas de 

Custos e Formação de Preços, de forma que o Preço Homem Mês demonstrado na 

planilha coincidisse com o Preço Homem Mês ofertado. Com os referidos ajustes, os 

dados obtidos seriam os demonstrados a seguir:  

 

Quadro 04 - Demonstrativo de Apuração do Valor Mensal do Serviço, com a 

produtividade e o número de serventes ajustados - Repartição 1. 

 

Tipo de 

Área 

Preço 

Mensal 

Unitário 

 (R$/m²) 

Área 

 (m²) 

Índice de 

Produt. 

(m²) 

Produt. 

(1/m²) / “d” 

Preço 

Homem 

Mês –

Oferta 

(R$) 

Valor 

Mensal 

do 

Serviço 

 (R$) 

Quant. 

Serv. - 

Oferta 

Interna 3,87 249,20 389,55 0,002567064 965,33 965,33 0,6397 

Externa 1,94 265,53 779,10 0,001283532 514,30 514,30 0,3408 

Esquadrias 0,88 33,27 142,83 
0,000585252

* 
29,38 29,38 0,0194 

Total  1.509,01 1.509,01 1,0000 

Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria a partir de dados extraídos da proposta contratada pelo IPHAN. 
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Nota: *  d = Produtividade (1/m²) x Frequência (h) x Jornada (h). 

 

 

Quadro 05 - Demonstrativo de Apuração do Valor Mensal do Serviço, com a 

produtividade e o número de serventes ajustados - Repartição 2. 

 

Tipo de 

Área 

Preço 

Mensal 

Unitário 

 (R$/m²) 

Área 

 (m²) 

Índice 

de 

Produtiv

. 

 (m²) 

Produt. 

(1/m²) / “d” 

Preço 

Homem 

Mês – 

Oferta 

(R$) 

Valor 

Mensal 

do 

Serviço 

(R$) 

Quant. 

Serv. – 

Oferta 

Interna 4,07 979,66 818,64 0,001221527 1.993,52 3.987,04 1,1966 

Externa 2,03 1180,34 1.637,29 0,000610763 1.200,95 2.401,89 0,7209 

Esquadrias 0,93 295,92 300,17 
0,000278490 

* 
137,29 274,57 0,0824 

Total  3.331,75 6.663,50 2,0000 

Fonte: Elaborado pela Equipe de auditoria a partir de dados extraídos da proposta contratada pelo IPHAN. 

 

Nota: * d = Produtividade (1/m²) x Frequência (h) x Jornada (h). 

 

Assim, caberia, à Comissão Licitante, solicitar as correções na proposta vencedora, a 

partir do valor mensal ofertado, mediante a realização de uma sequência inversa dos 

cálculos apresentados, de forma que o Preço do Homem Mês ofertado coincidisse com 

o constante da planilha orçamentária ajustada, de modo a permitir a identificação de 

todos os custos envolvidos na execução do serviço, até a apuração da produtividade 

efetiva ofertada, conforme demonstrado nos quadros 04 e 05. 

 

Portanto, verificou-se a ocorrência de falhas na fase de julgamento da proposta, ao 

aceitá-la com as divergências apresentadas, passíveis de correção, uma vez que 

envolvem custos, os quais podem ocasionar distorções e vir a ser objeto de solicitação 

de alteração previsível, à época, e indevida dos termos acordados.  

 

Pode-se citar, ainda, como exemplo, a situação verificada na Unidade SRPRF, na qual a 

proposta vencedora apresentou na licitação, para todas as repartições, independente das 

peculiaridades de cada localidade, o mesmo Preço Homem Mês no valor de R$ R$ 

2.262,80, apurado na Planilha de Custos e Formação de Preços, o qual é coincidente 

com o valor final do posto ofertado. A Unidade além de determinar previamente o 

número de postos de serviço para cada repartição, inclusive com erro, por não 

considerar nos cálculos os parâmetros previstos em relação à frequência e jornada de 

trabalho para os serviços nas áreas de esquadrias, constou do modelo da proposta 

somente a demonstração do cálculo do Preço Mensal Unitário, com base na 

produtividade mínima referencial, sem nenhuma correlação com a apuração do valor 

mensal do serviço prevista na IN SLTI/MPOG n.º 02/2008, conforme trecho da 

proposta vencedora transcrito na figura a seguir: 
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Assim, considerando o Preço Mensal Unitário demonstrado na proposta vencedora, em 

relação à Sede da SRPRF, uma das 15 repartições que compõe a Unidade, e a área física 

utilizada, o valor mensal dos serviços e a quantidade de serventes correspondente à 

produtividade informada seriam os demonstrados a seguir: 

 

Quadro 06 - Demonstrativo de apuração do Valor Mensal do Serviço e da quantidade 

de Serventes, com base no Preço Médio Unitário e na Produtividade informada na 

proposta vencedora – Sede da SRPRF. 

Tipo de 

Área 

Preço 

Mensal 

Unitário 

(R$/m²) 

Área 

(m²) 

Índice de 

Produtividade 

(m²) 

Produtiv. (1/m²) 

/ “d” 

Valor Mensal 

do Serviço 

(R$) 

Quant. 

Serventes 

Área 

Interna 
3,77 1.908,38 600 0,001666667 7.194,59 3,1806 

Área 

Externa 
1,89 300,00 1200 0,008333333 567,00 0,2500 

Esquadrias 0,86 440,86 220 0,000379975 * 379,14 0,1675 

Total 
 

8.140,73 3,5981 

Fonte: Elaborado pela Equipe a partir de dados extraídos da proposta contratada pelo IPHAN. 

Nota: * d = Produtividade (1/m²) x Frequência (h) x Jornada (h). 

 

No entanto, a proposta informa o Valor Mensal dos Serviços da repartição em R$ 

11.314,00 e não R$ 8.140,73, levando-se em conta a quantidade de 5 serventes pré-
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estabelecida no Edital/Termo de Referência. Com isso, mediante cálculo inverso, as 

produtividades efetivas e os Preços Mensais Unitários correspondentes são os 

demonstrados a seguir:  

 

 

Quadro 07 - Demonstrativo de apuração da Produtividade efetiva e dos Preços 

Mensais Unitários correspondentes, com base na quantidade de Serventes pré-

estabelecida e no Valor Mensal do Serviço ofertado na proposta vencedora – Sede da 

SRPRF. 

Tipo de 

Área 

Quant. 

Serv.  

Valor 

Mensal do 

Serviço 

(R$) 

Preço 

Homem 

Mês 

(R$) 

Produtiv. 

(1/m²) / “d” 

Índice de 

Produtiv. 

(m²) 

Área 

(m²) 

Preço 

Mensal 

Unitário 

(R$/m²) 

Área 

Interna 
4,4198 10.001,17 2.000,23 0,002316006 431,78 1.908,38 5,24 

Área 

Externa 
0,3474 786,10 157,22 0,001158003 863,55 300,00 2,62 

Esquadrias  0,2327 526,74 105,35 
0,000528015

* 
158,32 440,86 1,19 

Total 5,0000 11.314,00 2.262,80  

Fonte: Elaborado pela Equipe a partir de dados extraídos da proposta contratada pelo IPHAN. 

Nota: *- d = Produtividade (1/m²) x Frequência (h) x Jornada (h). 

 

 

Portanto, verificou-se que a Unidade ao definir o modelo de proposta e fixar parâmetros 

não previstos na legislação pertinente, induziu os licitantes a demonstrarem dados não 

fidedignos às condições ofertadas, inclusive propiciando a ocultação de preços 

superiores e produtividades inferiores aos limites estabelecidos na legislação pertinente. 

 

Assim, os exemplos demonstrados indicam que as falhas constatadas são decorrentes da 

dificuldade em se manter a correlação entre os custos demonstrados e as produtividades 

efetivas, correspondentes à área existente e ao número de postos ofertados. 

  

Embora a legislação estabeleça como unidade de competição o custo por m², a 

metodologia adotada pela SLTI/MP parte da demonstração dos custos de cada servente 

que atuará na prestação do serviço e define, indiretamente, o número de postos, a partir 

da relação área existente/produtividade, determinando, com isso, a realização de ajustes, 

mediante uma sequência inversa dos cálculos, de modo a manter a correlação das 

grandezas aferidas e dos dados demonstrados. 

 

Dessa forma, verifica-se que procedem as justificativas apresentadas pelas Unidades 

quanto à complexidade dos cálculos para aferição dos custos ofertados e contratados, 

levando-se em conta, ainda, a ausência de dados, parâmetros e procedimentos mais 

específicos que facilitem a demonstração de produtividades diferenciadas, não obstante 

estas serem determinadas, na maioria das vezes, pelo próprio arredondamento das 

frações de serventes correspondentes às áreas existentes. Considerando-se, ainda, que a 

própria legislação contribui para a existência de um círculo vicioso em relação à 

recorrente demonstração das produtividades referenciais mínimas, como se realmente 
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fossem as adotadas, ao estabelecer e fornecer somente os limites de preços em relação a 

essas produtividades. 

 

Diante do exposto, conclui-se que a aferição do Preço Unitário Mensal do serviço de 

Limpeza e conservação, quanto aos limites referenciais previstos na legislação, não 

pode se restringir aos preços informados na proposta, uma vez que, como demonstrado 

nos exemplos, verifica-se que a maioria dos dados informados não correspondem às 

reais condições ofertadas e contratadas.  

 

 

3) Há indícios de cartelização nas licitações, ao analisar o comportamento dos 

licitantes no conjunto das licitações do escopo? 

 

RESPOSTA: 

 

Em relação a cada licitação examinada, as equipes não encontraram indícios de 

cartelização. Quanto ao conjunto de licitações, por se tratar de pregões eletrônicos, com 

poucas manifestações de recursos e dificuldades naturais para avaliar a conduta do 

participante no certame, não foi possível a realização de um trabalho específico, no 

escopo da presente ação de controle, que propiciasse uma adequada avaliação no 

tocante à questão.  

 

 

4) O contrato prevê necessariamente as produtividades mínimas estabelecidas no 

art. 44 da IN SLTI n.º 02/2008? 

 

As produtividades foram definidas considerando os subtipos listados na IN nº 3/2009 e 

no Caderno de Logística de Limpeza (espaços livres, almoxarifados, garagens, áreas 

verdes)? 

 

As frequências de limpeza efetivamente realizadas são compatíveis com aquelas 

contratadas? 

 

As áreas contratadas estão corretas? 

 

RESPOSTA: 

 

Nas auditorias das nove Unidades, pode-se verificar tratamento diferenciado em relação 

à previsão de produtividades mínimas, estabelecidas no art. 44 da IN SLTI n.º 02/2008, 

conforme demonstrado a seguir: 

 

- IPHAN, SAMF, HC/UFG e NEMS: foram previstas as produtividades mínimas 

referenciais;  

 

- SRPRF, LANAGRO e EMBRAPA: foram estabelecidos, previamente, o número de 

postos de trabalhos, com base na relação área física/produtividade mínima referencial; 

 

- RFB e UFG: foram estabelecidas, previamente, produtividades diferenciadas. 
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Com exceção das Unidades DRFB e UFG, verificou-se que todas as Unidades 

utilizaram as produtividades mínimas referenciais como parâmetros a serem observados 

pelos licitantes, inclusive fixando no edital da licitação, no caso de três Unidades 

(SRPRF, LANAGRO e EMBRAPA) o número de postos de trabalho que deveriam ser 

contratados, com base na relação área física/produtividade mínima referencial.  

 

No entanto, o que se verifica é que a produtividade efetiva apurada termina sendo 

diferenciada em relação à mínima referencial estabelecida na legislação, embora a 

referencial seja a considerada nos dados demonstrativos ofertados e contratados. Isto 

porque dificilmente a área existente coincidirá com área de produtividade, e pelo fato de 

que esta será sempre correspondente ao número inteiro definido de serventes. 

 

Para melhor esclarecimento, pode-se recorrer ao exemplo citado, anteriormente, 

relativos às duas repartições do IPHAN, no qual pode-se verificar que, na proposta 

vencedora da licitação e contratada, para a Repartição 1, o índice relativo ao número de 

serventes foi arredondado para mais, de 0,65 para 1, reduzindo, com isso, o percentual 

de variação da produtividade efetiva contratada, em relação à produtividade mínima 

referencial, em 35%. E, em sentido inverso, para a Repartição 2, o índice relativo ao 

número de serventes foi arredondado para menos, de 2,67 para 2, elevando, com isso, o 

percentual de variação da produtividade efetiva contratada, em relação à produtividade 

referencial, em 36%.  

 

Dessa forma, a produtividade efetiva contratada não é a que foi demonstrada na 

proposta vencedora, nem a que consta do termo contratual firmado. E que, embora a IN 

SLTI/MPOG nº 02/2008, no Art. 45, possibilite a redução da produtividade em relação 

ao limite mínimo referencial, como foi no caso da Repartição 1, caberia à licitante 

vencedora comprovar a exequibilidade da produtividade efetiva ofertada em relação à 

Repartição 2, superior em 36% à produtividade referencial, uma vez que não houve 

previsão, nem manifestação posterior da Unidade sobre a questão, nos termos do 

Parágrafo Único do Art. 42 da IN SLTI/MPOG nº 02/2008, em relação a outro limite 

mínimo adotado, com base em experiências e parâmetros aferidos e resultantes de seus 

contratos anteriores para definir as produtividades da mão-de-obra.  

 

Assim, verifica-se, nos processos licitatórios, que é desconsiderada a correlação dos 

índices de produtividade, periodicidade, frequência e do preço homem-mês, no cálculo 

do Preço Mensal Unitário por m², e desse preço e da área física, no cálculo do Valor 

Mensal do Serviço, uma vez que os dados e os cálculos informados na proposta do 

licitante não refletem, fidedignamente, o que é realmente ofertado. 

 

Embora a legislação estabeleça como unidade de competição o custo por m², a 

metodologia adotada pela SLTI/MP parte da demonstração dos custos de cada servente 

que atuará na prestação do serviço e define, indiretamente, o número de postos, a partir 

da relação área existente/produtividade, impondo a realização de ajustes mediante uma 

sequência inversa dos cálculos, de modo a manter a correlação dos dados demonstrados. 

 

Dessa forma, deve levar-se em conta a ausência de dados, parâmetros e procedimentos 

mais específicos, no Caderno de Logística para o serviço de limpeza e conservação, que 

facilitem a demonstração de produtividades diferenciadas, não obstante estas serem 
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determinadas, na maioria das vezes, pelo próprio arredondamento das frações de 

serventes correspondentes às áreas existentes. Considerando-se, ainda, que a própria 

legislação contribui para a existência de um círculo vicioso em relação à recorrente 

demonstração das produtividades referenciais mínimas, como se realmente fossem as 

adotadas, ao estabelecer e fornecer somente os limites de preços em relação a essas 

produtividades. 

 

Em relação à definição das produtividades por subtipos de áreas previstos na legislação, 

verificou-se que, somente nas licitações das Unidades DRFB, UFG e HC/UFG, houve 

diferenciação, levando-se em conta todos os tipos de ambiente existentes, no tocante aos 

limites mínimos referenciais de produtividade estabelecidos pela IN SLTI/MPOG nº 

02/2008. Demonstrando que as Instituições ao descumprirem este dispositivo, induzem 

os licitantes a ofertarem uma produtividade menor e definirem o número de serventes 

acima do limite referencial, ou seja, acima das necessidades para a execução do serviço, 

implicando numa maior oneração dos custos. Salientando-se que tal falha pode resultar, 

ainda, em favorecimento ao licitante que tenha acesso aos projetos ou que já conheça ou 

inspecione as dependências dos locais relativos ao objeto licitado, quando da elaboração 

da sua proposta. 

 

Quanto à compatibilidade entre as frequências contratadas e efetivamente realizadas, 

não foram detectadas divergências nas auditorias realizadas. Já em relação às áreas 

contratadas, foram detectados superdimensionamentos nas áreas de duas repartições 

inspecionadas da SRPRF, assim como nas áreas da sede da LANAGRO. Demonstrando 

que essas duas Instituições além de descumprir a legislação em relação à adoção da 

unidade de medida que deveria ser utilizada na licitação, com base na área física a ser 

limpa, estabelecendo-se uma estimativa do custo por metro quadrado, descumpriu, 

também, ao definir o número de serventes acima do limite referencial de produtividade, 

ou seja, acima das necessidades para a execução do serviço.  

 

 

5) O acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços de limpeza é 

atuante, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, inclusive quanto às 

frequências previstas para as atividades definidas ou metodologia de referência? 

 

Existem relatórios de acompanhamento periódicos com o registro de avaliação dos 

serviços prestados e, se for o caso, estão acompanhados dos registros das providências 

adotadas pela Empresa? 

 

Existem mecanismos de comunicação das demandas dos usuários das instalações da 

unidade contratante; e há registro de que as demandas estão sendo avaliadas? 

 

A reposição de profissional ausente efetivamente está sendo feita? E/ou, a sistemática 

de controle de frequência se mostra suficiente? 

 

RESPOSTA: 

 

Em relação ao acompanhamento e à fiscalização da execução dos serviços de limpeza e 

conservação, foram verificadas a existência de falhas expressivas nos controles e 

procedimentos avaliados, nas Unidades SRPRF, LANAGRO, SAMF, UFG, HC/UFG e 
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EMBRAPA, as quais demonstram que os gestores e fiscais dos contratos não vinham 

atuando de forma satisfatória. 

 

Sendo verificada como falha comum a essas Unidades, a ausência de relatórios 

periódicos de fiscalização e avaliação da execução dos serviços prestados, contendo as 

providências tomadas em relação às ocorrências registradas. 

 

Em relação à existência de mecanismos de comunicação das demandas dos usuários das 

instalações da Unidade contratante e de registros de avaliações das demandas, foi 

verificado, nas auditorias realizadas, que prevalece o contato verbal entre os usuários e 

o fiscal do contrato, e por e-mail, entre o fiscal e as chefias da Unidade; e que os 

registros de avaliação das demandas constaram somente nos relatórios periódicos de 

acompanhamento e fiscalização de três Unidades: IPHAN, DRFB e NEMS.  

 

No tocante à reposição de profissional ausente e/ou da suficiência da sistemática de 

controle de frequência, foi verificado, nas auditorias realizadas, que constam registros 

de frequência dos empregados terceirizados, bem como de substitutos destes nos meses 

com ocorrências de afastamentos em maiores períodos, como férias e licença 

maternidade. No entanto, não se verifica registros de ausências ou licenças médicas em 

menores períodos, o que demonstra que estas ocorrências são tratadas na informalidade. 

Embora fiscais entrevistados afirmem que é realizada a reposição por profissionais 

denominados “volantes” neste caso, não são apresentados documentos que comprovam 

tais substituições. 

 

Cabe destacar, ainda, que além das falhas retromencionadas, foram apontadas as 

seguintes ocorrências de forma individualizada: 

 

- ausência de reforço de garantia relativo ao acréscimo contratual; 

 

- ausência de planilhas mensais contendo as rubricas e os descontos das remunerações 

dos empregados, demonstrando que tais dados não estão sendo conferidos 

periodicamente;  

 

- ausência de assinatura do empregado e da data de recebimento do uniforme, bem 

como o registro de entrega de somente parte dos itens previstos, em exame dos 

comprovantes de entrega de uniformes disponibilizados; 

 

- ausência da única servente, em Repartição inspecionada, sem conhecimento do seu 

paradeiro, prejudicando a inspeção de auditoria;  

 

- Inadequação dos instrumentos de controle utilizados na verificação do cumprimento 

das obrigações da contratada, restringindo-se a relatos de ocorrências, por parte de 

chefias das Repartições da Unidade, a maioria devido à falta de material para execução 

dos serviços ou ao não recebimento de vale transporte pelo terceirizado;  

 

- falta da maioria dos itens previstos de material de consumo e equipamentos nas 

instalações inspecionadas; 
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Dessa forma, foram verificadas várias ocorrências que demonstram que a Unidade vem 

permitindo o descumprimento das obrigações contratuais por parte da Contratada, sem a 

adoção das medidas cabíveis, bem como as atuações do fiscal e gestor do contrato 

aquém do previsto na legislação pertinente.  

 

Nas manifestações apresentadas em respostas às constatações, nos relatórios de 

auditoria, verifica-se que as justificativas apontam para a falta de treinamento, carência 

de pessoal e sobrecarga de trabalhos. Pode-se confirmar, parcialmente, a pertinência das 

justificativas apresentadas, uma vez que os servidores são incumbidos de atuarem em 

vários contratos, além do desempenho de outras tarefas administrativas.  

 

No entanto, verifica-se que, na maioria das falhas, as causas estão relacionadas a 

planejamento inadequado e deficiências nos controles e procedimentos, desde a fase 

preparatória da licitação até a fase de execução do contrato. Os quais podem ser 

aprimorados, de forma a contribuir para a otimização na aplicação dos recursos 

(humanos, materiais e financeiros) tanto na aquisição como no acompanhamento e na 

fiscalização do serviço contínuo.  

 

 

6) Caso a mesma empresa preste serviço em vários órgãos, avaliar a possibilidade 

de cruzar os dados relativos aos serventes, de modo a detectar se a mesma pessoa está 

alocada em mais de um órgão. 

 

RESPOSTA: 

 

Verificou-se que não há empresa prestando serviço de limpeza e conservação em mais 

de uma Unidade das nove auditadas, o que inviabilizou o cruzamento de dados relativos 

aos empregados terceirizados, de modo a verificar se a mesma pessoa estaria alocada 

em mais de um órgão. Quanto à verificação de estarem alocadas em outra Unidade que 

não foi auditada, não foi possível a realização de um trabalho específico, no escopo da 

presente ação de controle. 

 

 

7) O serviço é executado por meio de Acordo de Nível de Serviço – ANS, nos 

termos dos parágrafos terceiro e quarto do art. 11 da IN SLTI n.º 02/2008? 

 

O enfoque do ANS é efetivamente sobre resultados, ou meramente sobre faltas, atrasos 

e problemas de reposição de material e/ou pessoal? 

 

RESPOSTA: 

 

Verificou-se, nas auditorias realizadas, que os Acordos de Nível de Serviço foram 

previstos nos contratos de limpeza e conservação firmados por três Unidades, SAMF, 

HC/UFG e EMBRAPA. No entanto, embora haja previsão contratual, e esta tenha 

enfoque sobre os resultados, verificou-se que os acordos nessas Unidades também não 

foram implementados.  
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Assim, as dificuldades alegadas para a não implementação de Acordo de Nível para o 

serviço de limpeza e conservação foram resumidas no Termo de Referência de uma das 

Unidades auditadas, a DRFB, conforme transcrito a seguir: 

 

“a) Para a adoção do Acordo de Nível de Serviço é indispensável que exista 

critério objetivo de mensuração de resultados, preferencialmente pela utilização 

de ferramenta informatizada, que possibilite a Administração verificar se os 

resultados contratados foram realizados nas quantidades e qualidades exigidas, 

e adequar o pagamento aos resultados efetivamente obtidos, conforme § 4° do 

art. 11 e inc. V do art. 17, ambos da IN SLTI n° 2/08. ' 

b) Na contratação do presente objeto existe a dificuldade de especificação de 

indicadores e instrumentos de medição, em bases compreensíveis, tangíveis, 

objetivamente observáveis e comprováveis. 

c) Todas as tarefas a serem executadas estarão exaustivamente relacionadas no 

edital da licitação. 

d) Não haverá emissão de Ordens de Serviço nem demanda por chamados.” 

 

Saliente-se, ainda, a dificuldade dos gestores e fiscais de contrato em manter adequados 

controles em relação a verificação do cumprimento até mesmo de obrigações básicas 

por parte da contratada, sendo recorrente justificativas que apontam para falta de 

treinamento, carência de pessoal e sobrecarga de trabalhos. 

 

 

 

8) O Edital permitiu a oferta de produtividades superiores ou travou a quantidade 

de postos e/ou a produtividade? Houve desclassificação de licitante por ofertar 

produtividade acima do mínimo estabelecido, motivada por exigência de comprovação 

técnica desarrazoada? 

 

RESPOSTA: 

 

Nas auditorias das nove Unidades, pode-se verificar tratamento diferenciado em relação 

à possibilidade de oferta de produtividades superiores aos limites mínimos referenciais, 

estabelecidos no art. 44 da IN SLTI n.º 02/2008, conforme demonstrado a seguir: 

 

IPHAN - O edital/termo de referência impossibilitou a oferta de produtividade superior 

ao limite referencial mínimo. 

 

SRPRF, LANAGRO, EMBRAPA - O edital/termo de referência fixou, previamente, o 

número de serventes com base na produtividade mínima referencial. Portanto, 

impossibilitando a oferta de produtividade diferenciada. 

 

DRFB - O edital/termo de referência fixou, previamente, produtividade superior ao 

limite referencial mínimo, e impossibilitou a oferta de produtividade diferenciada.  
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SAMF, HC/UFG, NEMS, EMBRAPA - O edital/termo de referência possibilitou a 

oferta de produtividade superior ao limite mínimo referencial.  

 

UFG - O edital/termo de referência fixou, previamente, produtividade superior ao limite 

referencial mínimo, porém, possibilitou a oferta de produtividade diferenciada.  

 

Não foi constatada, nas auditorias realizadas, desclassificação de licitante por ofertar 

produtividade acima do mínimo estabelecido, motivada por exigência de comprovação 

técnica desarrazoada.  

 

Assim, pode-se verificar que as Unidades IPHAN, SRPRF, LANAGRO, EMBRAPA e 

DRFB impossibilitaram, expressamente, nas licitações de serviços de limpeza e 

conservação, a oferta de produtividade superior à utilizada como referencial, seja esta já 

superior ou não ao limite mínimo estabelecido no art. 44 da IN SLTI n.º 02/2008.  

 

Cabe salientar que, com exceção das Unidades DRFB e UFG, verificou-se que todas as 

demais Unidades utilizaram as produtividades mínimas referenciais como parâmetros a 

serem observados pelos licitantes, inclusive fixando no edital da licitação, no caso de 

três Unidades (SRPRF, LANAGRO e EMBRAPA) o número de postos de trabalho que 

deveriam ser contratados, com base na relação área física/produtividade mínima 

referencial.  

 

No entanto, o que se verifica é que a produtividade efetiva apurada termina sendo 

diferenciada em relação à mínima referencial estabelecida na legislação, embora a 

referencial seja a considerada nos dados demonstrativos ofertados e contratados. Isto 

porque dificilmente a área existente coincidirá com área de produtividade referencial, e 

pelo fato de que esta será sempre correspondente a um número inteiro definido de 

serventes. 

 

Dessa forma, as Unidades que, expressamente, impediram a oferta de produtividade 

superior à referencial, embora, na prática, a produtividade efetiva apurada termine sendo 

diferenciada, desconsideraram que a referida IN ao vedar a fixação, nos instrumentos 

convocatórios, do quantitativo de mão-de-obra a ser utilizado na prestação do serviço, e 

ao dispor que os serviços de limpeza e conservação devem ser contratados com base na 

área física a ser limpa, visa proporcionar maior flexibilidade ao licitante na definição do 

custo ofertado por metro quadrado da área, com base na sua capacidade e eficiência 

operacional, ou seja, incentiva a competição por produtividade e, consequentemente, a 

obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração.  

 

 

9) Houve esforço de realização de licitação consolidando demandas de mais de um 

órgão, quando estes se localizam em um mesmo edifício, para efeito de ganho de escala 

e de redução dos custos de operação do contrato? 

 

RESPOSTA: 

 

Em relação às noves Unidades auditadas, verificou-se que a única que se enquadra na 

situação seria o NEMS, embora o prédio, atualmente, abrigue somente Unidades do 

Ministério da Saúde. Assim, o NEMS possui a atribuição de síndico do prédio e os 
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recursos orçamentários destinados pelo MS aos serviços de limpeza e conservação, bem 

como de vigilância, são compatíveis com as despesas correspondentes à área total do 

prédio, permitindo ganho de escala e redução dos custos de operação do contrato em 

relação às Unidades do MS em Goiás. 

 

Cabe ressaltar, ainda, que a SAMF/GO, embora não abrigue no mesmo prédio as 

Unidades da PFN/GO, CGU/R-GO, CGU/R-TO, SPU/GO e SPU/TO, possui a 

atribuição de Setorial Administrativa dessas Unidades, consolidando as 

licitações/contratações num mesmo processo. Ficando a cargo de cada Unidade a 

responsabilidade pelo o acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços no 

âmbito das suas dependências.  

 

 

10) Os editais de licitação e os contratos possuem item/cláusula estabelecendo a 

vedação de que familiar de agente público preste serviços no órgão ou entidade em que 

este exerça cargo em comissão ou função de confiança? 

 

RESPOSTA: 

 

Verificou-se, nas nove auditorias realizadas, que somente as Unidades DRFB, HC/UFG 

e NEMS não fizeram constar, no edital/termo de referência e contrato, item/cláusula 

estabelecendo a vedação de que familiar de agente público preste serviços no órgão ou 

entidade em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança. Embora tenha 

sido evidenciada a desatenção dessas Unidades em relação à obrigatoriedade de fazer 

constar dos referidos instrumentos, não foi constatada ocorrência dessa irregularidade 

tanto nessas Unidades como nas demais.  

 

 

11) Os controles internos relativos à utilização da conta vinculada pela Unidade 

são suficientes para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas na 

contratação dos serviços de limpeza? 

 

RESPOSTA: 

 

Pôde-se verificar que a conta vinculada foi, efetivamente, implementada somente nas 

Unidades IPHAN, SAMF, UFG e NEMS. No entanto, o IPHAN foi a única Unidade 

que além de comprovar a realização de retenções em depósitos nas contas vinculadas 

das contratadas, constando nos processos de licitação/contratação e de pagamentos os 

comprovantes bancários e as correspondências mantidas com a contratada e com a 

agência bancária, apresentou os quadros demonstrativos dos valores provisionados e 

retidos em relação a cada terceirizado. 

 

Em relação ao IPHAN, constam, também, nos processos, relatórios de conferência e 

atesto com as respectivas cópias dos documentos fiscais e comprobatórios dos 

pagamentos de salários, de concessão de benefícios e dos recolhimentos tributários. 

 

Portanto, das nove auditorias realizadas, pode-se verificar que, somente em relação à 

Unidade IPHAN, os controles internos puderam ser avaliados e foram considerados 
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satisfatórios, atestando que a Unidade vem cumprindo atentamente a IN SLTI/MPOG nº 

06/2013, bem como os termos acordados, em relação à utilização da Conta Vinculada. 

 

Cabe salientar, ainda, que o quadro constatado aponta para a dificuldade dos gestores e 

fiscais de contrato em manter adequados controles em relação a verificação do 

cumprimento até mesmo de obrigações básicas por parte da contratada, sendo recorrente 

justificativas que apontam para falta de treinamento, carência de pessoal e sobrecarga de 

trabalhos. No entanto, o exemplo da Unidade IPHAN demonstra que é possível, mesmo 

com os problemas apontados, cumprir o dispositivo em questão, valendo-se de 

planejamento e controles adequados.  

 

 

12) O percentual de lucro da empresa vencedora é exequível? Caso não se mostre 

muito baixo, atentar para a possibilidade de ocorrência de ganhos da empresa sobre a 

reposição de pessoal, de materiais etc.. 

 

RESPOSTA: 

 

Verificou-se, nas auditorias realizadas, que os percentuais médios de lucro das empresas 

contratadas, para o serviço de limpeza e conservação, estão abaixo do percentual médio 

de 6,79%, apresentado como referência no Caderno de Logística da SLTI/MPOG, 

conforme demonstrado a seguir: 

 

Quadro 08 – Percentual Médio de Lucro nas Contratações de Serviços de Limpeza e 

Conservação. 

 

Unidade Percentual Médio de Lucro (%) 

IPHAN 4,40 

SRPRF 3,38 

LANAGRO 2,00 

DRFB 3,65 

SAMF 3,50 

UFG 1,47 

HC/UFG 2,00 

NEMS 4,30 
Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria com dados extraídos da Planilhas de Custos e Formação de Preços das 

Unidades auditadas. 

 

Quanto às falhas, constatadas nas auditorias, que impactam, de forma indireta, no lucro 

auferido pelas contratadas, podem-se destacar as seguintes: 

Quadro 09 – falhas que impactaram na elevação do lucro auferido pela contratada. 

 
Unidade Constatação 

IPHAN 

Falhas na fase de julgamento da proposta do licitante, ao não terem sido tomadas as 

providências previstas na legislação pertinente, visando à comprovação da 

exequibilidade dos preços da proposta vencedora. 

Inclusão do fornecimento de materiais, na licitação e contratação do serviço de limpeza 

e conservação, inerentes a outros serviços e a funções incompatíveis ou impertinentes ao 

objeto previsto, bem como com estimativas superdimensionadas em relação ao 

consumo. 
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Ausência de diferenciação das áreas físicas, por tipo de ambiente, em relação aos limites 

mínimos referenciais de produtividade, na licitação dos serviços de limpeza e 

conservação.  

SRPRF 

Licitação e contratação de serviços de limpeza e conservação com base no número de 

postos de trabalho e em índice de produtividade referencial mínima, em 

desconformidade com a legislação pertinente. 

Inclusão do fornecimento de materiais, na licitação e contratação do serviço de limpeza 

e conservação predial, inerentes a outros serviços e a funções incompatíveis ou 

impertinentes ao objeto previsto.  

Falhas na apuração e na disponibilidade de informações fornecidas pela Unidade em 

relação aos quantitativos estimados de material de consumo. 

Falhas na elaboração da pesquisa de preços e na apuração dos custos estimativos. 

Custos estimativos e contratados superiores aos limites máximos referenciais 

estabelecidos na legislação pertinente.  

Acréscimo contratual mediante a majoração dos custos com materiais de consumo em 

1.658,00%, em desconformidade com a legislação pertinente e os termos acordados. 

Desnecessidade, superdimensionamento e falta de disponibilidade de equipamentos 

previstos para a execução dos serviços, em descumprimento à legislação pertinente e 

aos termos acordados.  

Divergências em relação às áreas físicas utilizadas nos cálculos para definição do 

quantitativo de postos de trabalho, com as áreas constantes dos projetos das instalações 

prediais, bem como a ausência de diferenciação, por tipo de ambiente, em relação aos 

limites mínimos referenciais de produtividade.  

LANAGRO 

 

 

Licitação e contratação de serviços de limpeza e conservação com base no número de 

postos de trabalho e em índice de produtividade referencial mínima, em 

desconformidade com a legislação pertinente. 

Falhas de detalhamento do plano de trabalho com custos estimativos e contratados 

superiores aos limites máximos referenciais estabelecidos na legislação pertinente.  

Divergências entre as áreas físicas utilizadas nos cálculos para definição do quantitativo 

de postos de trabalho e as áreas constantes dos projetos das instalações prediais, bem 

como ausência de diferenciação, por tipo de ambiente, em relação aos limites mínimos 

referenciais de produtividade. 

Custos estimativos e contratados superiores aos limites máximos referenciais 

estabelecidos na legislação pertinente. 

SAMF Empresa contratada não foi excluída do Simples Nacional. 

UFG 

Ausência de distribuição de uniformes e EPIs aos serventes e encarregados. 

Custo para a mão de obra de servente para o serviço de limpeza de esquadrias 

envidraçadas face interna/externa constante da Planilha de Formação de Preços da 

Repactuação de Preço ocorrida no exercício de 2015 foi de R$ 1,13 m², acima do limite 

definido pelas Portarias SLTI. 

HC/UFC 

 

Custos contratados superiores aos limites máximos referenciais estabelecidos na 

legislação pertinente.  

EMBRAPA 

 

A Embrapa/CNPAF reteve o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), em 

favor dos municípios de Santo Antônio de Goiás e Goianira, utilizando-se de alíquota 

menor do que aquela informada na planilha de custos e formação de preços do Contrato 

n. 20200.11/0066-4, ocasionado superdimensionamento do valor contratual em R$ 

57.341,00.  

Alteração da planilha de custos e formação de preços contratada, partir da 1ª 

repactuação, com elevação das alíquotas do PIS (de 0,65% para 1,65%) e da Cofins (de 

3% para 7,60%), ocasionando, no período de 2012 a 2015, desembolso a maior de R$ 

242.510,88.  

Repactuações/Revisão do Contrato nº 20200.11/0066-4, a partir de 2013, baseadas em 

planilhas financeiras cujos cálculos dos custos indiretos e do lucro não condizem com a 

planilha de custos e formação de preços contratada e com a IN/SLTI/MPOG n. 02/2008, 

ocasionado superdimensionamento do valor contratual em R$ 108.310,00.  

Ausência de atualização dos valores mensais pagos, reiteradamente, com atrasos. 

Prorrogação do Contrato n. 20200.11/0066-4 por preços homem/mês superiores aos 
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limites estabelecidos pelas portarias da SLTI/MPOG.  

Custos relativos ao fornecimento de uniformes não foram comprovados.  
Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria com dados extraídos dos Relatórios de Auditoria das Unidades auditadas. 

 

 

Diante das constatações relacionadas, verifica-se que se tratam de falhas com impacto 

indireto na elevação da margem de lucro das empresas contratadas e que foram 

originadas pela própria Administração ou com a sua condescendência, com destaque 

para as seguintes: 

a) Conforme constatado, nas auditorias realizadas, somente nas licitações das 

Unidades DRFB, UFG e HC/UFG houve diferenciação, levando-se em conta todos os 

tipos de ambientes existentes, no tocante aos limites mínimos referenciais de 

produtividade estabelecidos pela IN SLTI/MPOG nº 02/2008. Demonstrando que as 

demais Instituições ao descumprirem este dispositivo, induziram os licitantes a 

ofertarem uma produtividade menor e definirem o número de serventes acima do limite 

referencial, ou seja, acima das necessidades para a execução do serviço, implicando 

numa maior oneração dos custos com mão de obra, elevando, com isso a base de cálculo 

do lucro da contratada. 

 

b) Destaca-se, ainda, em relação às áreas contratadas, que foram detectados 

superdimensionamentos nas áreas de duas repartições inspecionadas da SRPRF, assim 

como nas áreas da sede da LANAGRO. Demonstrando que essas duas Instituições além 

de descumprir a legislação em relação à adoção da unidade de medida que deveria ser 

utilizada na licitação, com base na área física a ser limpa, estabelecendo-se uma 

estimativa do custo por metro quadrado, descumpriu, também, ao definir o número de 

serventes acima do limite referencial de produtividade, ou seja, acima das necessidades 

para a execução do serviço, com reflexo na oneração dos custos e na elevação da base 

de cálculo do lucro da contratada. 

 

c) Ressalte-se, também, a inclusão do fornecimento de materiais, na licitação e 

contratação do serviço de limpeza e conservação, inerentes a outros serviços e a funções 

incompatíveis ou impertinentes ao objeto previsto, bem como com estimativas 

superdimensionadas em relação ao consumo, falhas essas comuns às Unidades IPHAN e 

SRPRF. Sendo verificado, ainda, em relação a esta última, falhas na apuração e na 

disponibilidade de informações fornecidas pela Unidade em relação aos quantitativos 

estimados de material de consumo; acréscimo contratual mediante a majoração dos 

custos com materiais de consumo em 1.658,00%; e desnecessidade, 

superdimensionamento e falta de disponibilidade de equipamentos previstos para a 

execução do serviço. Portanto, são falhas que oneram os custos em relação aos insumos 

que deveriam ser aplicados na execução dos serviços, que além de impactar na base de 

cálculo do lucro da contratada, propiciam ganho a esta sem a respectiva contraprestação 

em relação à disponibilidade de materiais de consumo e equipamentos. 

 

d) Cabe destacar, ainda, em relação ao contrato firmado pela EMBRAPA para o 

serviço de limpeza e conservação, as retenções de Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS), utilizando-se de alíquota menor do que aquela informada na planilha de 

custos e formação de preços, ocasionando sobrepreço do valor contratual em R$ 

57.341,00. A Alteração da planilha de custos e formação de preços contratada, a partir 
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da 1ª repactuação, com elevação das alíquotas do PIS (de 0,65% para 1,65%) e da 

Cofins (de 3% para 7,60%), ocasionando, no período de 2012 a 2015, desembolso a 

maior de R$ 242.510,88. E as repactuações/revisões do contrato, a partir de 2013, 

baseadas em planilhas financeiras cujos cálculos dos custos indiretos e do lucro não 

condizem com a planilha de custos e formação de preços contratada e com a 

IN/SLTI/MPOG n. 02/2008, ocasionando sobrepreço do valor contratual em R$ 

108.310,00. Falhas essas que demonstram que a contratada se beneficiou de sobrepreço 

do valor contratual, elevando, indiretamente, a sua margem de lucro.  

Assim, pôde-se verificar que a maioria das falhas constatadas foram originadas por 

inadequações no planejamento, controles e procedimentos utilizados pela Unidade, que 

vão desde a fase preparatória da licitação até o acompanhamento e a fiscalização da 

execução do serviço contínuo de limpeza e conservação e que tiveram impacto indireto 

na elevação da margem de lucro das empresas contratadas.   

 

 

13) Os quantitativos de materiais de limpeza exigidos no edital foram 

superdimensionados (atentar para a frequência de reposição exigida para itens 

semiduráveis, como baldes, rodos etc)? 

 

RESPOSTA: 

 

Nas auditorias realizadas, pôde-se verificar, nas Unidades IPHAN, SRPRF, 

LANAGRO, HC/UFG e NEMS, a inexistência de históricos e controles de 

fornecimento e consumo dos materiais aplicados nos serviços de limpeza e conservação, 

dificultando a conferência da compatibilidade dos quantitativos de materiais de limpeza 

exigidos no edital com o consumo, estoque e reposição.  

 

No entanto, mediante inspeção aos depósitos, às áreas físicas e entrevistas realizadas 

com empregadas terceirizadas, foi possível constatar, em relação à Unidade IPHAN, 

que vários materiais não são repostos na frequência e quantidades estipuladas, 

sobretudo, os semiduráveis, pelo fato de terem sido superdimensionados. 

 

Da mesma forma, em relação à Unidade SRPRF, pôde-se constatar a falta, nos 

depósitos inspecionados, da maioria dos materiais de consumo e equipamentos previstos 

nas relações da proposta contratada, em flagrante descumprimento contratual. Não 

obstante ter sido realizada uma alteração contratual indevida, com alteração dos itens e 

quantitativos, que resultou na majoração dos custos dos materiais de consumo em 

1.658,00%. 

 

Cabe ressaltar, ainda, que a Unidade UFG foi a única que não incluiu, na licitação e 

contratação dos serviços de limpeza e conservação, o fornecimento dos materiais a 

serem empregados nos serviços. 

 

Porém, a polêmica que se instaura sobre a questão, nas auditorias realizadas, é a 

inclusão do fornecimento de materiais de higiene pessoal dos usuários por uma 

contratada para execução de serviços de limpeza e conservação de áreas físicas. Fato 

que tem sido corriqueiro na maioria das licitações realizadas no âmbito da 
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Administração Pública Federal e que, no entanto, não vem recebendo a devida 

regulação, tendo em vista as distorções e incongruências elencadas a seguir: 

a) Os materiais de higiene pessoal possuem parâmetros e critérios de quantificação 

do consumo incompatíveis e impertinentes aos estabelecidos para quantificação do 

serviço de limpeza e conservação, na IN SLTI/MPOG nº 02/2008, que é com base na 

área física a ser limpa. Incorrendo, ainda, a sua inclusão no objeto licitado em distorções 

na composição dos custos por empregado, ao inflar o valor total do item “Insumos 

Diversos” com o custo de materiais não aplicados diretamente nas atividades de limpeza 

e conservação. 

 

b) Assim, a inclusão do custo de materiais de higiene pessoal, relacionados ao 

quantitativo e ao consumo dos usuários, no cômputo dos insumos na planilha de custos 

contratada, contrapõe à metodologia aplicada pela Administração Pública na definição 

dos parâmetros referenciais de contratação, com base na área física, produtividade, 

periodicidade e frequência do serviço de limpeza e conservação a ser executado pelos 

empregados terceirizados, ocasionando, também, distorções em relação à métrica 

estabelecida para a contratação do serviço. 

 

c)  Com isso, prejudica-se o balizamento dos Preços Mensais Unitários por m² com 

os limites referenciais estipulados na legislação, tendo em vista que o Preço Homem 

Mês passa a ser inflado com um componente variável que não é levado em conta na 

metodologia de apuração de custos estabelecida pela SLTI/MP, dado a 

incompatibilidade da diluição do custo do material de higiene pessoal dos usuários no 

custo de limpeza e conservação de uma área física.  

 

d) Embora conste da descrição do serviço pela IN, o abastecimento dos materiais 

de higiene pessoal nos sanitários, pelos empregados terceirizados, não há previsão 

normativa, nem levantamento e estudo comparativo acerca da economicidade e de 

outras vantagens, que ampare a terceirização da sua aquisição e do seu fornecimento, 

sobretudo, de forma automática, sem qualquer justificativa pertinente,  no Plano de 

Trabalho e Termo de Referência, como tem se verificado nas licitações realizadas no 

âmbito da Administração Pública. 

 

e) Assim como não se verifica, nas licitações, qualquer demonstração da 

viabilidade e confiabilidade dos parâmetros utilizados para as quantificações dos 

materiais de higiene pessoal, cujas estimativas não poderiam estar no âmbito das 

obrigações e responsabilidades da contratada, como tem ocorrido, uma vez que o 

consumo de tais materiais não está adstrito às atividades desempenhadas pelos 

empregados terceirizados. 

 

f) A responsabilidade pelo dimensionamento e fornecimento do quantitativo de 

material e equipamentos a serem empregados na execução do serviço de limpeza e 

conservação predial deve ser, incontestavelmente, da contratada. No entanto, essa 

responsabilidade não pode ser atribuída em relação aos materiais de higiene pessoal, 

tendo em vista que os parâmetros utilizados para o dimensionamento do quantitativo de 

tais materiais estão relacionados ao quantitativo e consumo dos usuários e não à área 

física, produtividade, periodicidade e frequência do serviço de limpeza e conservação a 

ser executado pelos empregados terceirizados. 
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g) Portanto, tal incongruência, propicia o descumprimento, pela contratada, das 

suas obrigações em relação ao fornecimento dos materiais que devem ser aplicados 

diretamente na execução do serviço de limpeza e conservação predial, devido à 

prioridade e imprevisibilidade inerentes ao fornecimento dos materiais de higiene 

pessoal. Assim como, propicia a alegação da necessidade premente de acréscimo 

contratual, sem amparo na legislação pertinente, por não estar o consumo de materiais 

de higiene pessoal restrito ao controle da contratada. 

 

h) Propiciando, ainda, o fornecimento de tais materiais, margem para manipulação 

de planilha de custos e ofertas inferiores na licitação, visando à vitória no certame, na 

intenção de elevar, posteriormente, o ganho mediante acréscimos contratuais, pleiteados 

com base na vulnerabilidade ocasionada pela assunção de encargo que deveria ser de 

responsabilidade da contratante. Como ocorreu na licitação da Unidade SRPRF.  

 

i) Salientando-se, por fim, que é do interesse da contratada o fornecimento do 

material de higiene pessoal, tendo em vista que o seu custo compõe a base de cálculo de 

incidência dos percentuais de custos indiretos e lucro.   

 

Dessa forma, verifica-se que vem ocorrendo uma ampliação das atividades descritas na 

descrição do serviço terceirizado de limpeza e conservação, com a inclusão da aquisição 

e o fornecimento de materiais que não são aplicados diretamente na execução do 

serviço, com base em argumentos infundados de que a empresa contratada por prestar 

serviços para vários órgãos, teria condições de obter preços melhores em relação aos 

materiais de higiene pessoal. Assim, partindo, desse raciocínio, a Administração poderia 

terceirizar toda a aquisição de material necessário para as suas atividades, de forma a se 

eximir de um encargo que é de sua responsabilidade, o que não encontra amparo na 

legislação, nem nos princípios que regem o processo licitatório.  

 

 

14) O edital previu irregularmente como custo adicional o preposto? Atentar para a 

diferenciação do encarregado e preposto. O primeiro tem seu custo individualizado na 

planilha de custos; o custo do segundo deve estar suportado pelo BDI. 

 

15) O preposto efetivamente está presente no órgão? 

 

16) Os encarregados previstos estão efetivamente presentes no órgão? 

 

RESPOSTA AOS ITENS: 

 

Verificou-se, em relação a todas as Unidades auditadas, a regularidade dos custos 

relativos aos Prepostos das empresas terceirizadas, tendo em vista terem sido suportados 

pelos custos indiretos demonstrados nas planilhas contratadas. 

 

Embora os fiscais e empregados terceirizados informem, nas entrevistas das auditorias 

realizadas, a visita periódica dos prepostos às Unidades, sobretudo, na entrega das 

faturas e documentos, materiais e dos benefícios previstos aos empregados, verificou-se 

que os registros relativos às atuações dos prepostos no acompanhamento dos serviços de 
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limpeza são restritos às ocorrências de descumprimento contratual e respectivas 

medidas corretivas correspondentes à atuação do fiscal do contrato.  

 

Quanto aos encarregados, estes só não foram previstos para as Unidades IPHAN, 

SRPRF e SAMF. Não sendo verificada nenhuma ocorrência quanto à ausência dos que 

foram contratados para execução dos serviços nas Unidades auditadas. 

 

 

17) Para a redução de 20% sobre o valor total dos contratos e instrumentos 

congêneres, disposta no Decreto nº 8540, de 09 de outubro de 2015, quais as alterações 

a Unidade pretende realizar no contrato de limpeza? 

 

RESPOSTA: 

 

Foram verificadas diferentes manifestações das Unidades auditadas em relação à 

questão, conforme resumido a seguir: 

 

IPHAN -  a Unidade não se pronunciou. 

 

SRPRF - a Unidade se limitou a justificar que não poderia reduzir o número de postos 

de trabalho contratados, demonstrando, com isso, a intenção de continuar fixando, 

previamente, o número de postos na licitação, o que atenta contra os preceitos de 

eficiência e economicidade que devem ser observadas pelos gestores. 

 

LANAGRO – a Unidade optou por aguardar o relatório final da auditoria, quando será 

realizada uma avaliação específica, tanto para saneamento de eventuais restrições e/ou 

pendências, quanto para redução dos custos relacionados ao contrato, conforme 

estabelecido no referido Decreto. 

 

DRFB – a Unidade informou que realizou análises sobre as condições pactuadas e que 

pretendia, na nova licitação, reduzir o valor do contrato em, aproximadamente, 28,67%, 

com o aumento da produtividade e a diminuição da frequência da limpeza das áreas 

previstas. 

 

SAMF – a Unidade informou que não haverá possibilidade de redução de 20%, em 

relação ao contrato de limpeza e conservação, visto que a área de produção já estava 

restrita ao mínimo de serventes possível para cada Órgão com vínculo administrativo. 

 

UFG – a Unidade informou que foi realizada redução de despesas, constantes das 

Planilhas de Formação de Preços das Repactuações dos exercícios 2014 e 2015, 

mediante termos aditivos de supressão, respectivamente, de 13,97% e 6,76%, 

totalizando em 2 anos o percentual de 20,73%. 

 

HC/UFG – a Unidade informou que vem se esforçando para a redução de despesas, 

porém, não apresentou as providências tomadas, nem os resultados obtidos em relação à 

questão.  
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NEMS – a Unidade informou que em janeiro/2016, promoveu alteração contratual, com 

a supressão de 24,55% da área destinada à prestação de serviço de limpeza e 

conservação, com uma economia de 4,57% do valor contratado. 

 

EMBRAPA – a Unidade informou que o Decreto nº 8.540, de 09/10/2015, não se aplica 

à Administração indireta, não apresentando medidas visando a redução das despesas em 

relação ao contrato de limpeza e conservação. 

 

Dessa forma, verificou-se que apenas as Unidades DRFB, UFG e NEMS tiveram a 

iniciativa de adotar medidas visando a redução dos valores dos contratos de limpeza e 

conservação, conforme preconiza o Decreto nº 8540, de 09 de outubro de 2015, 

requerendo uma atuação mais incisiva dos Órgãos Centrais das Unidades em relação à 

questão.   

 

 

18) No normativo que define o fiscal do contrato são detalhadas as atividades que 

deverão ser desempenhadas pelo servidor designado? 

 

19) A Unidade tem se utilizado da designação de fiscal técnico de contrato e fiscal 

administrativo do contrato? Se sim, essa forma de designação de fiscal está sendo 

considerada vantajosa pelo gestor? 

 

RESPOSTA AOS ITENS: 

 

Com exceção das Unidades UFG e HC/UFG, verificou-se que todas as demais Unidades 

auditadas, utilizam a designação formal do fiscal do contrato, por meio de normativo. 

No entanto, nenhuma Unidade detalhou as atividades que deveriam ser desempenhadas 

pelo servidor designado, nem diferenciou a sua denominação como fiscal técnico ou 

administrativo.  

 

Assim, embora a IN 02 estabeleça as atividades a serem desempenhadas no 

acompanhamento e na fiscalização do contrato de terceirização, caberia à Unidade 

definir e delimitar, formalmente, as atribuições técnicas e administrativas delegadas aos 

fiscais e gestores de contratos.  

 

  
##/Fato## 

 

 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Avaliações conclusivas sobre os pontos comuns relevantes 

 

Fato 
 

Diante das respostas consolidadas relativas às questões de auditoria, no presente 

relatório, pode-se tecer as seguintes avaliações conclusivas sobre os pontos comuns 

relevantes, concernentes às falhas detectadas e medidas necessárias ao aprimoramento 

da gestão dos serviços terceirizados de limpeza e conservação predial:  
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1) Pôde-se verificar que, além do registro incorreto da unidade de competição no 

Comprasnet/SIASG, por todas as entidades auditadas, em relação ao estipulado na 

legislação pertinente, a maioria delas inviabilizou a utilização dessa unidade no 

processo licitatório, ao fixar, no edital/termo de referência, o número exato ou mínimo 

de postos de trabalho a serem contratados. Não optando por proporcionar maior 

flexibilidade ao licitante na definição do custo ofertado por metro quadrado, da área a 

ser limpa, com base na sua capacidade e eficiência operacional, de forma a incentivar a 

competição por produtividade e, consequentemente, a obtenção de proposta mais 

vantajosa para a Administração.  

 

Salientando-se que os registros incorretos inviabilizam a utilização de dados fornecidos 

pelo Comprasnet/SIASG, seja para subsidiar os usuários do sistema na realização da 

própria licitação ou de outros certames, seja para auxiliá-los nas atividades de controle e 

gerenciamento. Demonstrando a necessidade de regulação específica e inclusão de 

restrições no próprio sistema, visando coibir o registro de dados de serviços de cunho 

genérico ou desconformes em relação à legislação pertinente. 

 

 

2) Foram verificadas, nos resultados das auditorias realizadas, ocorrências de 

contratações e prorrogações contratuais com preços superiores aos limites máximos 

estipulados pela SLTI/MP em três Unidades; e constatação de preços contratados 

próximos aos limites mínimos estipulados pela SLTI/MP em uma Unidade, sem que 

tenham sido tomadas as providências previstas na legislação pertinente, visando à 

comprovação da exequibilidade da proposta vencedora. E que tais falhas são 

decorrentes da dificuldade em se manter a correlação entre os custos demonstrados e as 

produtividades efetivas, correspondentes à área existente e ao número de postos 

ofertados, conforme metodologia e modelo de proposta estabelecidos na IN 

SLTI/MPOG n.º 02/2008. 

  

Embora a legislação estabeleça como unidade de competição o custo por m², a 

metodologia adotada pela SLTI/MP parte da demonstração dos custos de cada servente 

que atuará na prestação do serviço e define, indiretamente, o número de postos, a partir 

da relação área existente/produtividade, determinando, com isso, a realização de ajustes, 

mediante uma sequência inversa dos cálculos, de modo a manter a correlação das 

grandezas aferidas e dos dados demonstrados na proposta do licitante. 

 

Assim, verifica-se que procedem as justificativas apresentadas pelas Unidades quanto à 

complexidade dos cálculos para aferição dos custos ofertados e contratados, levando-se 

em conta, ainda, a ausência de dados, parâmetros e procedimentos mais específicos, no 

Caderno de Logística da SLTI/MP para o serviço de limpeza e conservação, que 

facilitem a demonstração de produtividades diferenciadas, não obstante estas serem 

determinadas, na maioria das vezes, pelo próprio arredondamento das frações de 

serventes correspondentes às áreas existentes. Considerando-se, ainda, que a própria 

legislação contribui para a existência de um círculo vicioso em relação à recorrente 

demonstração das produtividades referenciais mínimas, como se realmente fossem as 

adotadas para a execução do serviço, ao estabelecer e fornecer somente os limites de 

preços em relação a essas produtividades. 
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Dessa forma, conclui-se que a aferição do Preço Unitário Mensal do serviço de Limpeza 

e conservação, quanto aos limites referenciais previstos na legislação, não pode se 

restringir aos preços informados na proposta, uma vez que a maioria dos dados 

informados não correspondem às reais condições ofertadas e contratadas. Demonstrando 

a necessidade de reavaliação da metodologia e dos parâmetros estabelecidos na 

legislação pertinente, de forma a facilitar os cálculos e a correlação entre as grandezas 

aferidas na proposta do licitante, sobretudo, no que se refere a previsão, apuração e 

demonstração de produtividades diferenciadas. 

 

 

3) Verificou-se que houve diferenciação de produtividade por subtipos de áreas 

previstos na legislação, com os respectivos limites mínimos referenciais, somente nas 

licitações de três Unidades auditadas. Considerando que as Instituições ao 

descumprirem este dispositivo, induzem os licitantes a ofertarem uma produtividade 

menor e definirem o número de serventes acima do limite referencial, ou seja, acima das 

necessidades para a execução do serviço, implicando numa maior oneração dos custos. 

Salientando-se que tal falha pode resultar, ainda, em favorecimento ao licitante que 

tenha acesso aos projetos ou que já conheça ou inspecione as dependências dos locais 

relativos ao objeto licitado, quando da elaboração da sua proposta. 

 

Ressalte-se, ainda, em relação às áreas contratadas, que foram detectados 

superdimensionamentos nas áreas de repartições inspecionadas de duas Unidades 

auditadas. Com o agravante de que essas Instituições além de descumprir a legislação 

em relação à adoção da unidade de medida que deveria ser utilizada na licitação, com 

base na área física a ser limpa, estabelecendo-se uma estimativa do custo por metro 

quadrado, descumpriu, também, ao definir o número de serventes acima do limite 

referencial de produtividade, ou seja, acima das necessidades para a execução do 

serviço.  

 

Tais ocorrências demonstram a necessidade de regulação específica em relação à 

definição dos ambientes correspondentes aos subtipos de áreas previstos na legislação, e 

quanto aos levantamentos e planos de trabalho que embasarão os Termos de Referência 

das licitações para os serviços de limpeza e conservação predial. 

  

 

4) Foram verificadas várias ocorrências que demonstram que as Unidades vêm 

permitindo o descumprimento das obrigações contratuais por parte das Contratadas, sem 

a adoção das medidas cabíveis, bem como as atuações do fiscal e gestor do contrato 

aquém do previsto na legislação pertinente.  

 

Nas manifestações apresentadas em respostas às constatações, nos relatórios de 

auditoria, verifica-se que as justificativas apontam para a falta de treinamento, carência 

de pessoal e sobrecarga de trabalhos. Pode-se confirmar, parcialmente, a pertinência das 

justificativas apresentadas, uma vez que os servidores são incumbidos de atuarem em 

vários contratos, além do desempenho de outras tarefas administrativas.  

 

No entanto, verifica-se que, na maioria das falhas, as causas estão relacionadas a 

planejamento inadequado e deficiências nos controles e procedimentos, desde a fase 

preparatória da licitação até a fase de execução do contrato. Os quais podem ser 
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aprimorados, de forma a contribuir para a otimização na aplicação dos recursos 

(humanos, materiais e financeiros) tanto na aquisição como no acompanhamento e na 

fiscalização do serviço contínuo.  

 

Tais ocorrências demonstram a necessidade de iniciativas no sentido de ampliar as 

funções dos sistemas informatizados, visando a inclusão de dados relativos a todas as 

fases dos processos de licitação/contratação, liquidação e pagamento da despesa, bem 

como de acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços contínuos, de forma 

a propiciar a padronização e racionalização dos procedimentos e controles, o 

cumprimento das atribuições por parte dos servidores envolvidos e a melhoria dos 

resultados na gestão dos recursos aplicados.  

 

 

5) Verificou-se que não foi implementado, nas nove Unidades auditadas, Acordo 

de Nível de Serviço de limpeza e conservação predial. Demonstrando a necessidade de 

regulação específica que facilitem a sua utilização, divulgando modelos com 

indicadores, instrumentos de medição e resultados positivos obtidos a partir de outras 

experiências de acordos implementados para o serviço de limpeza e conservação, de 

forma que tal prática seja adotada pelas Unidades Administrativas.  

 

 

6) Pôde-se verificar que cinco Unidades auditadas impossibilitaram, 

expressamente, nas licitações de serviços de limpeza e conservação, a oferta de 

produtividade superior à utilizada como referencial, seja esta já superior ou não ao 

limite mínimo estabelecido no art. 44 da IN SLTI n.º 02/2008.  

 

Cabe salientar que, com exceção de duas Unidades, verificou-se que todas as demais 

utilizaram as produtividades mínimas referenciais como parâmetros a serem observados 

pelos licitantes, inclusive fixando no edital da licitação, no caso de três Unidades, o 

número de postos de trabalho que deveriam ser contratados, com base na relação área 

física/produtividade mínima referencial.  

 

No entanto, o que se verifica é que a produtividade efetiva apurada termina sendo 

diferenciada em relação à mínima referencial estabelecida na legislação, embora a 

referencial seja a considerada nos dados demonstrativos ofertados e contratados. Isto 

porque dificilmente a área existente coincidirá com área de produtividade referencial, e 

pelo fato de que esta será sempre correspondente a um número inteiro definido de 

serventes. 

 

Dessa forma, as Unidades que, expressamente, impediram a oferta de produtividade 

superior à referencial, embora, na prática, a produtividade efetiva apurada termine sendo 

diferenciada, desconsideraram que a referida IN ao vedar a fixação, nos instrumentos 

convocatórios, do quantitativo de mão-de-obra a ser utilizado na prestação do serviço, e 

ao dispor que os serviços de limpeza e conservação devem ser contratados com base na 

área física a ser limpa, visa proporcionar maior flexibilidade ao licitante na definição do 

custo ofertado por metro quadrado da área, com base na sua capacidade e eficiência 

operacional, ou seja, incentiva a competição por produtividade e, consequentemente, a 

obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração. Requerendo, portanto, 

orientação específica em relação aos referidos objetivos implícitos da norma.   
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7) Verificou-se a utilização da Conta Vinculada somente por quatro Unidades 

auditadas. Somente em relação a uma Unidade, os controles internos puderam ser 

avaliados e foram considerados satisfatórios, atestando que ela vem cumprindo 

atentamente a IN SLTI/MPOG nº 06/2013, bem como os termos acordados, no tocante à 

utilização da Conta. 

  

Cabe salientar que o quadro constatado aponta para a dificuldade dos gestores e fiscais 

de contrato em manter adequados controles em relação a verificação do cumprimento 

até mesmo de obrigações básicas por parte da contratada, sendo recorrente justificativas 

que apontam para falta de treinamento, carência de pessoal e sobrecarga de trabalhos. 

No entanto, o exemplo da referida Unidade demonstra que é possível, mesmo com os 

problemas apontados, cumprir o dispositivo em questão, valendo-se de planejamento 

adequado no emprego dos recursos disponíveis.  

 

Tal ocorrência demonstra, também, a necessidade de iniciativas no sentido de ampliar as 

funções dos sistemas informatizados, visando a inclusão de dados relativos a todas as 

fases dos processos de licitação/contratação, liquidação e pagamento da despesa, bem 

como de acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços contínuos, de forma 

a propiciar a padronização e racionalização dos procedimentos e controles, o 

cumprimento das atribuições por parte dos servidores envolvidos e a melhoria dos 

resultados na gestão dos recursos aplicados.  

 

 

8) Pôde-se verificar, nas auditorias realizadas, que os percentuais médios de lucro 

das empresas contratadas, para o serviço de limpeza e conservação, estão abaixo do 

percentual médio de 6,79%, apresentado como referência no Caderno de Logística da 

SLTI/MPOG. 

 

No entanto, foram verificadas várias ocorrências de falhas com impacto indireto na 

elevação da margem de lucro das empresas contratadas e que foram originadas pela 

própria Administração ou com a sua condescendência, com destaque para as seguintes: 

  

a. Não diferenciação de produtividade por subtipo de áreas, no tocante aos limites 

mínimos referenciais estabelecidos na legislação; e superdimensionamentos nas áreas de 

repartições inspecionadas. São falhas que induzem os licitantes a ofertarem uma 

produtividade menor e definirem o número de serventes acima do limite referencial, ou 

seja, acima das necessidades para a execução do serviço, implicando numa maior 

oneração dos custos com mão de obra, elevando, com isso a base de cálculo do lucro da 

contratada. 

 

b. Inclusão do fornecimento de materiais, na licitação e contratação do serviço de 

limpeza e conservação, inerentes a outros serviços e a funções incompatíveis ou 

impertinentes ao objeto previsto; discrepâncias na apuração e disponibilidade de 

informações fornecidas pela Licitante em relação aos quantitativos estimados de 

material de consumo; acréscimo contratual mediante a majoração indevida dos custos 

com materiais de consumo;  e desnecessidade, superdimensionamento e falta de 

disponibilidade de equipamentos previstos para a execução do serviço. São falhas que 
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oneram os custos em relação aos insumos que deveriam ser aplicados na execução dos 

serviços, que além de impactar na base de cálculo do lucro da contratada, propiciam 

ganho a esta sem a respectiva contraprestação em relação à disponibilidade de materiais 

de consumo e equipamentos. 

  

c. Retenções de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), utilizando-se de 

alíquota menor do que aquela informada na planilha de custos e formação de preços, 

ocasionando sobrepreço do valor contratual; alteração da planilha de custos contratada, 

na repactuação, com elevação das alíquotas do PIS  e da Cofins, ocasionando, 

desembolso a maior; e  repactuações/revisões do contrato, baseadas em planilhas 

financeiras cujos cálculos dos custos indiretos e do lucro não condizem com a planilha 

de custos contratada e com a IN/SLTI/MPOG n. 02/2008, ocasionando sobrepreço do 

valor contratual. Tais falhas demonstram que a contratada se beneficiou de sobrepreço 

do valor contratual, elevando, indiretamente, a sua margem de lucro.  

 

Assim, pode-se verificar que a maioria das falhas constatadas foram originadas por 

inadequações no planejamento, controles e procedimentos utilizados pela Unidade, que 

vão desde a fase preparatória da licitação até o acompanhamento e a fiscalização da 

execução do serviço contínuo de limpeza e conservação, e que tiveram impacto indireto 

na elevação da margem de lucro das empresas contratadas. 

 

Essas ocorrências demonstram a necessidade de regulação específica visando imprimir 

maior rigor técnico nos levantamentos e planos de trabalho que embasarão os Termos 

de Referência das licitações para os serviços de limpeza e conservação predial. Assim 

como de iniciativas no sentido de ampliar as funções dos sistemas informatizados, 

visando a inclusão de dados relativos a todas as fases dos processos de 

licitação/contratação, liquidação e pagamento da despesa, bem como de 

acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços contínuos, de forma a 

propiciar a padronização e racionalização dos procedimentos e controles.  

 

  

9) Verificou-se, em oito Unidades auditadas, a inclusão do fornecimento de 

materiais de higiene pessoal dos usuários por uma contratada para execução de serviços 

de limpeza e conservação de áreas físicas. Fato que tem sido corriqueiro na maioria das 

licitações realizadas no âmbito da Administração Pública Federal e que, no entanto, não 

vem recebendo a devida regulação, tendo em vista a ocorrência de diversas distorções e 

incongruências, como as elencadas a seguir: 

 

a.  A inclusão do custo de materiais de higiene pessoal, relacionados ao quantitativo e 

ao consumo dos usuários, no cômputo dos insumos na planilha de custos contratada, 

contrapõe à metodologia aplicada pela Administração Pública na definição dos 

parâmetros referenciais de contratação, com base na área física, produtividade, 

periodicidade e frequência do serviço de limpeza e conservação a ser executado pelos 

empregados terceirizados, ocasionando, também, distorções em relação à métrica 

estabelecida para a contratação do serviço. 

 

b. Com isso, prejudica-se o balizamento dos Preços Mensais Unitários por m² com os 

limites referenciais estipulados na legislação, tendo em vista que o Preço Homem Mês 

passa a ser inflado com um componente variável que não é levado em conta na 
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metodologia de apuração de custos estabelecida pela SLTI/MP, dado a 

incompatibilidade da diluição do custo do material de higiene pessoal dos usuários no 

custo de limpeza e conservação de uma área física.  

 

c. Embora conste da descrição do serviço, na IN/SLTI/MPOG nº 02/2008, o 

abastecimento dos materiais de higiene pessoal nos sanitários, pelos empregados 

terceirizados, não há previsão normativa, nem levantamento e estudo comparativo 

acerca da economicidade e de outras vantagens, que ampare a terceirização da sua 

aquisição e do seu fornecimento, sobretudo, de forma automática, sem qualquer 

justificativa pertinente,  no Plano de Trabalho e Termo de Referência, como tem se 

verificado nas licitações realizadas no âmbito da Administração Pública. 

 

d. A responsabilidade pelo dimensionamento e fornecimento do quantitativo de material 

e equipamentos a serem empregados na execução do serviço de limpeza e conservação 

predial deve ser, incontestavelmente, da contratada. No entanto, essa responsabilidade 

não pode ser atribuída em relação aos materiais de higiene pessoal, tendo em vista que 

os parâmetros utilizados para o dimensionamento do quantitativo de tais materiais estão 

relacionados ao quantitativo e consumo dos usuários e não à área física, produtividade, 

periodicidade e frequência do serviço de limpeza e conservação a ser executado pelos 

empregados terceirizados. 

 

e. Portanto, tal incongruência, propicia o descumprimento, pela contratada, das suas 

obrigações em relação ao fornecimento dos materiais que devem ser aplicados 

diretamente na execução do serviço de limpeza e conservação predial, devido à 

prioridade e imprevisibilidade inerentes ao fornecimento dos materiais de higiene 

pessoal. Assim como, propicia a alegação da necessidade premente de acréscimo 

contratual, sem amparo na legislação pertinente, por não estar o consumo de materiais 

de higiene pessoal restrito ao controle da contratada. 

  

f. Propiciando, ainda, o fornecimento de tais materiais, margem para manipulação de 

planilha de custos e ofertas inferiores na licitação, visando à vitória no certame, na 

intenção de elevar, posteriormente, o ganho mediante acréscimos contratuais, pleiteados 

com base na vulnerabilidade ocasionada pela assunção de encargo que deveria ser de 

responsabilidade da contratante, como foi constatado na licitação de uma Unidade 

auditada.  

 

g. Salientando-se, por fim, que é do interesse da contratada o fornecimento do material 

de higiene pessoal, tendo em vista que o seu custo compõe a base de cálculo de 

incidência dos percentuais de custos indiretos e lucro.   

 

Dessa forma, verifica-se que vem ocorrendo uma ampliação das atividades descritas na 

descrição do serviço terceirizado de limpeza e conservação, com a inclusão da aquisição 

e o fornecimento de materiais que não são aplicados diretamente na execução do 

serviço, com base em argumentos infundados de que a empresa contratada por prestar 

serviços para vários órgãos, teria condições de obter preços melhores em relação aos 

materiais de higiene pessoal. 

 

Assim, partindo, desse raciocínio, a Administração poderia terceirizar toda a aquisição 

de material necessário para as suas atividades, de forma a se eximir de um encargo que 
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é de sua responsabilidade, o que não encontra amparo na legislação, nem nos princípios 

que regem o processo licitatório. Requerendo, portanto, regulação específica, visando 

coibir tal prática na contratação dos serviços limpeza e conservação predial, com 

fornecimento de material. 

 

 

Finalmente, cabe destacar as recomendações relevantes, a serem observadas também em 

caráter preventivo, as quais constaram em relatórios de auditoria relativos às Ordens de 

Serviço Pontuais, visando a adoção de providências, por parte de Unidades auditadas, 

para a regularização de falhas constatadas: 

1. Preencher e constar do processo licitatório a planilha orçamentária dos custos 

apurados na definição do valor estimativo do serviço de limpeza e conservação, com 

base nos acordos e convenções coletivas, na legislação relativa aos encargos e tributos 

previstos e em adequada pesquisa de preços, sobretudo, em relação aos insumos 

estimados, como materiais e equipamentos, de forma a obter parâmetros objetivos, 

detalhados e consistentes para análise e julgamento da proposta do licitante. 

 

2. Rever os procedimentos utilizados na análise da proposta do licitante, na fase de 

julgamento relativa à licitação dos serviços de limpeza e conservação, de forma a não 

permitir a existência de dados divergentes em relação aos custos efetivos, demonstrados 

na planilha orçamentária, e os custos ofertados e contratados. 

 

3. Prever e disciplinar a oferta de produtividade diferenciada pelo licitante, em relação 

aos parâmetros referenciais utilizados na licitação do serviço de limpeza e conservação, 

inclusive quanto à comprovação da sua exequibilidade, bem como no tocante à sua 

correta demonstração no teor da proposta. 

 

4. Abster de incluir, na licitação e contratação dos serviços de limpeza e conservação, o 

fornecimento de materiais inerentes a outros serviços, sem uma justificativa plausível, e 

a funções incompatíveis ou impertinentes ao objeto previsto. 

 

5. Aprimorar os controles de fornecimento e consumo de materiais utilizados na 

execução dos serviços de limpeza e conservação predial, bem como as ações previstas 

no planejamento, e na fase preparatória da nova licitação, visando o levantamento 

tempestivo e a correta utilização de dados estimativos de materiais de consumo na 

elaboração do plano de trabalho e do termo de referência. 

 

6. Abster de fixar o número de postos que devem ser contratados nos serviços de 

limpeza e conservação, proporcionando maior flexibilidade ao licitante na definição do 

custo ofertado por metro quadrado, da área a ser limpa, com base na sua capacidade e 

eficiência operacional, de forma a incentivar a competição por produtividade e, 

consequentemente, a obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração. 

 

7. Rever os procedimentos de análise da proposta do licitante, para execução do serviço 

de limpeza e conservação, de forma a verificar o atendimento aos requisitos e 

parâmetros previstos, na legislação pertinente, bem como à comprovação da 

exequibilidade da proposta, sobretudo, quando o valor ofertado estiver próximo do 
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limite mínimo referencial e houver divergência com o total dos custos efetivos, 

demonstrados na planilha orçamentária. 

 

8. Cumprir os requisitos previstos na legislação pertinente quando da realização da 

pesquisa de preços, mediante o levantamento e a utilização de dados consistentes e 

homogeneizados de objetos similares, extraídos das diversas fontes previstas, na 

elaboração da planilha de custos estimativos para a licitação de serviços terceirizados. 

 

9. Obedecer aos limites máximos referenciais relativos aos preços unitários por m² 

efetivos, por tipo de área física, bem como a aplicação desses preços na apuração dos 

valores estimado e contratado para o serviço de limpeza e conservação predial, 

conforme previsto na legislação pertinente. 

 

10. Obedecer aos limites mínimos referenciais relativos aos Índices de Produtividade 

efetivos, por tipo de área física, bem como a aplicação desses índices na apuração dos 

valores estimado e contratado para o serviço de limpeza e conservação predial, 

conforme previsto na legislação pertinente. 

 

11. Aprimorar os instrumentos de controle utilizados no acompanhamento e na 

fiscalização da execução contratual, de forma a abranger todas as obrigações exigidas 

por parte da contratada, tomando as medidas cabíveis, de forma tempestiva, no caso de 

descumprimento contratual. Propiciando maior visibilidade no tocante às rubricas e aos 

descontos das remunerações mensais dos empregados, ao fornecimento e ao consumo 

de materiais, à disponibilidade de equipamentos e ao cumprimento das obrigações 

trabalhistas. 

 

12. Providenciar Acordo de Cooperação Técnica com Instituição Financeira, bem como 

a operacionalização de Conta Vinculada para os contratos terceirizados, que foram 

firmados após a publicação da IN SLTI/MPOG nº 6, de 23/12/2013, visando à retenção 

de valores para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas, conforme previsto 

na referida Instrução.  

 

13. Aprimorar os procedimentos utilizados no planejamento e na preparação da licitação 

dos serviços de limpeza e conservação predial, de forma a obter e disponibilizar, 

tempestivamente, dados fidedignos relativos às dimensões e identificações das áreas 

físicas das Repartições que compõem a Unidade, bem como a observar os limites 

referenciais, por subtipo de produtividade, em relação a cada ambiente. 

  

  
##/Fato## 

 

III – CONCLUSÃO 

 
 

Em face dos resultados apresentados nas avaliações sobre a gestão dos serviços 

terceirizados de limpeza e conservação predial, no âmbito das Unidades Federais do 

Estado de Goiás, somos de opinião que as principais ações de melhoria passam pela 

adoção das seguintes medidas: 
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1. Inclusão de restrições no SIASG/Comprasnet, visando coibir o registro de dados 

de serviços de cunho genérico ou desconformes em relação à legislação pertinente, de 

forma a possibilitar, aos usuários, a utilização de informações fidedignas, padronizadas 

e detalhadas, na realização de licitações e atividades de controle e gerenciamento. 

 

2. Reavaliação da metodologia e dos parâmetros estabelecidos na legislação 

pertinente, de forma a facilitar os cálculos e a correlação entre as grandezas aferidas na 

proposta do licitante, sobretudo, no que se refere a previsão, apuração e demonstração 

de produtividades diferenciadas. 

 

3. Ampliação das funções dos sistemas informatizados, visando a inclusão de 

dados relativos a todas as fases dos processos de licitação/contratação, liquidação e 

pagamento da despesa, bem como de acompanhamento e fiscalização da execução dos 

serviços contínuos, de forma a propiciar a padronização e racionalização dos 

procedimentos e controles. 

 

 

Goiânia/GO, 30 de março de 2017. 
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