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Relatório nº 201801740 

 
 

Qual foi o trabalho 
realizado? 
 
Analisou-se a realização do 
Pregão Presencial nº 29/2011 
(itens cinco e seis) e a execução 
do Contrato nº 48/2011, 
firmado pela Universidade 
Federal de Goiás-UFG, 
abrangendo: 
 
i.   regularidade da licitação, 
especificamente quanto à 
realização prévia da pesquisa de 
preços, observância da 
publicidade e existência de 
cláusulas que possam restringir 
a competitividade; 
 
ii. aditivos contratuais, 
verificando a observância dos 
requisitos legais; 
 
iii.   execução contratual, 
mediante a análise dos 
pagamentos efetivados no 
exercício de 2016.  

 
Por que o trabalho foi realizado? 
 
O trabalho foi realizado em função de situações 
presumidamente irregulares demandadas à CGU, 
relacionadas ao contrato firmado pela Universidade 
Federal de Goiás - UFG junto a empresa prestadora de 
serviços especializados de manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos que integram a frota da Unidade.   
  
 

Quais as conclusões alcançadas? Quais 
recomendações foram emitidas? 
 
Identificou-se impropriedades e irregularidades nos 
processos analisados, destacando-se: Superestimativa 
dos preços orçados, decorrentes de deficiências na 
pesquisa realizada; Deficiências na publicidade do 
certame; Ausência de efetiva competitividade no 
certame licitatório; Deficiências na celebração de 
aditivo, especialmente na avaliação quanto à 
adequabilidade dos preços praticados; Significativa 
extrapolação do saldo contratual; Pagamentos em 
duplicidade e outros calculados sem a concessão de 
desconto sobre o fornecimento de peças; Pagamentos 
relativos à mão de obra efetivados com a utilização de 
quantitativos de horas superiores ao fixado, ou 
destinados a itens não especificados e/ou com descrição 
insuficiente; Pagamento pelo fornecimento de peças sem 
a verificação quanto à aderência aos valores previstos na 
Tabela de Preços das Montadoras.  
 
Considerando as falhas apontadas e que o contrato 
analisado findou-se em 2016, recomendou-se à UFG a 
adoção de medidas visando: Aperfeiçoar o processo de 
orçamentação das futuras licitações; Realizar uma 
análise crítica quanto aos resultados obtidos ao final dos 
certames, certificando-se que houve a efetiva 
competitividade; Dar plena publicidade aos pregões 
realizados, observando a legislação pertinente; Apurar 
os pagamentos efetivados indevidamente, decorrentes 
de duplicidade de faturamento, não aplicação de 
desconto no fornecimento de peças, faturados em 
quantitativos de horas superiores ao fixado na tabela de 
referência, além daqueles sem a correta discriminação 
ou não localizados na referida tabela, demandando a 
Contratada a restituição aos cofres públicos.  
 

 

Controladoria-Geral da União 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 

 
 

 
 

Unidade Examinada: Universidade Federal de Goiás 
 

Introdução 

 
1.  Introdução 
 
 
Este Relatório trata do resultado de ação de controle desenvolvida em função de situações 
presumidamente irregulares ocorridas na Universidade Federal de Goiás (UFG), apontadas à 
Controladoria-Geral da União, que deram origem ao Processo nº 00208.100373/2017-18. 
 
Em síntese, a demanda registra a ocorrência de suposto superfaturamento nos contratos firmados 
pela Universidade Federal de Goiás junto a empresas prestadoras de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos que integram a frota da UFG.  
 
Os trabalhos foram realizados no período de 14 a 22 de novembro de 2018 sobre a aplicação de 
recursos federais do Programa 2080 - Educação de qualidade para todos / 20RK - Funcionamento 
de Instituições Federais de Ensino Superior no município de Goiânia/GO.   
 
Em análise preliminar das empresas citadas na demanda, verificou-se que no período de 2011 a 
2017 ocorreram pagamentos em favor da empresa Tropical Pneus Ltda. no âmbito de dois 
contratos de prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de veículos, 
a saber: 
 

a) Pregão Presencial nº 29/2011 (itens 5 e 6) e o Contrato nº 48/2011, no valor de R$ 

287.821,10, vigente no período de 13 de julho de 2011 a 12 de julho de 2016.   

b) Pregão Eletrônico nº 263/2016 (itens 5 e 6) e o Contrato nº 26/2017, no valor de R$ 

190.572,00, firmado em 28 de março de 2017, com possibilidade de prorrogações 

sucessivas.   
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Vale ressaltar que a análise relativa ao Pregão Eletrônico nº 263/2016 e à execução do contrato nº 
26/2017 consta no Relatório de Auditoria nº 201702155, já apresentado à UFG e disponível para 
consulta no sítio desta Controladoria na internet. 
 
Dessa forma, esta ação de controle objetivou analisar o Pregão Presencial nº 29/2011 e a execução 
do Contrato nº 48/2011, que abrangeu pagamentos superiores a R$ 2.300.000,00 ao longo do 
período (2011 a 2016). Ressalta-se, contudo, que para fins de comparação entre os contratos 
firmados, utilizou-se, nas análises realizadas, de informações disponíveis no Relatório de 
Auditoria nº 201702155, no tocante ao contrato nº 26/2017.   
 
Considerando a amplitude do período de execução contratual (2011 a 2016), houve a seguinte 
delimitação do escopo:   
 
(i) Análise da regularidade da licitação, especificamente quanto à realização prévia da pesquisa de 
preços, observância da publicidade e existência de cláusulas que possam restringir a 
competitividade. 
(ii) Aditivos contratuais:  observância aos requisitos legais para a celebração de aditivos.      
(iii) Execução contratual: verificação dos pagamentos realizados no exercício de 2016. 

 
Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao Serviço 
Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 
 
Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados, tendo 
se manifestado em 22 de fevereiro de 2019, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos 
pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem 
como à apuração das responsabilidades. 
 
 
 
1.1. Informações sobre a Ação de Controle 
 
 

Ordem de Serviço: 201801740 

Número do Processo: 00208.100373/2017-18 

Município/UF: Goiânia/GO 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Instrumento de Transferência: Não se Aplica  

Unidade Examinada: Universidade Federal de Goiás 

Montante de Recursos Financeiros: R$ 287.821,10 

 

 
2. Resultados dos Exames 
 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito responsável pela tomada 
de providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela existência de 
monitoramento a ser realizada por este Ministério.   
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2.1 Parte 1 
 
Os fatos apresentados a seguir destinam-se aos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal - gestores federais dos programas de execução descentralizada. A princípio, tais fatos 

demandarão a adoção de medidas preventivas e corretivas por parte desses gestores, visando à 

melhoria da execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente Tomada de 

Contas Especial. 

2.1.1. Realização de pregão na forma presencial sem evidências suficientes quanto à 
inviabilidade técnica de se utilizar na forma eletrônica. 
 
Fato 
 
Analisou-se o processo nº 23070.004061/2011-89, relativo ao Pregão Presencial nº 29/2011, que 
teve como objeto a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços continuados 
de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados; serviços de auto-socorro, 
através de veículos do tipo guincho/reboque, e o fornecimento de peças e acessórios originais de 
primeira qualidade e de primeiro uso para reposição, de acordo com as necessidades da frota de 
veículos da Universidade.   
 
De acordo com o edital, o objeto foi detalhado em dez itens, distribuídos em quatro grupos. 
Conforme já registrado, a análise desta equipe limitou-se aos itens cinco e seis do Grupo três, 
conforme a seguir: 
 
Quadro – Valores estimados e os adjudicados dos itens cinco e seis do Edital nº 29/2011    

Descrição 
Estimado Proposta vencedora 

Quant. 
Anual 

Valor  
Valor 

Mensal 
Valor 
anual 

Valor 
total anual 

Valor / 
Percentual    

Item 5 - Serviço (mão 
de obra) de 
manutenção corretiva e 
preventiva em 
alinhamento, 
suspensão, 
balanceamento e freios, 
em veículos leves e 
pesados. 

1.550 
81,00 
(hora) 

10.462,50 125.550,00 118.261,10 R$ 76,29 

Item 6 -  Fornecimento 
de peças de reposição e 
acessórios em veículos 
leves e pesados. 

1 
500,00 
(diário) 

15.000,00 180.000,00 169.560,00 
5,8% de 
desconto 

Total do Grupo 3 287.821,10 

Fonte: Edital e Ata do Pregão Presencial nº 29/2011    

 
Cabe observar que de acordo com o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nas licitações para 
aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a 
utilização da sua forma eletrônica que, nos casos de comprovada inviabilidade, deverá ser 
justificada pela autoridade competente.  
 
No caso do Pregão Presencial nº 29/2011, identificou-se a seguinte justificativa sobre a utilização 
do pregão na forma presencial em detrimento da eletrônica, apresentada pela Unidade após 
questionamento da Procuradoria Federal/UFG:   
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“Justifica-se a necessidade deste certame ser realizado de forma presencial, em face das 
peculiaridades do objeto, a ser contratado e considerando que a atuação do fiscal, que deverá 
realizar constantes visitas ao local de prestação de serviços da futura CONTRATADA, com o fim 
de acompanhamento, avaliação e visto dos trabalhos em curso e/ou realizados, antes da entrega 
integral dos mesmos, poderão participar do certame empresas de todo o território nacional, mas 

as mesmas deverão dispor de infra-estrutura localizada na Grande Goiânia para execução do 

objeto licitado.  
(...) 
Outro fator que condiciona este certame ao tipo Pregão Presencial dá-se ao fato da utilização de 
uma fórmula matemática descrita no Edital e no seu Termo de Referência, para cálculo e definição 
da melhor proposta, quando da fase de julgamento, conforme consta no item 6 e respectivos 
subitens do edital. Isso se deve uma vez que ficou comprovada que a aplicabilidade da referida 
fórmula no Ambiente do Comprasnet mostrou-se inviável, uma vez que não seja possível mensurar 
de forma instantânea o cálculo do maior percentual médio por lote”. 
 
Quanto ao primeiro argumento, não se vislumbra de que forma as peculiaridades do objeto 
poderiam impedir que o certame se desse na forma eletrônica, considerando que as regras do edital 
estabeleciam a obrigatoriedade dos licitantes possuírem infraestrutura em Goiânia (itens 2.2.5 e 
2.2.6), sujeita à avaliação por parte do Departamento de Transportes/UFG. 
 
No tocante a alegação quanto à inviabilidade técnica do Comprasnet para processar 
automaticamente o critério de julgamento estabelecido no edital, não consta, nos autos, 
manifestação formal do órgão gerenciador do Sistema sobre tal aspecto. Ressalta-se, ainda, que o 
certame que sucedeu a contratação efetivada por meio do Pregão nº 29/2011 foi realizado na forma 
eletrônica (Pregão Eletrônico nº 263/2016), a partir dos mesmos critérios de julgamento.  
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, por meio do Ofício nº 245/2019/GR-UFG, de 22 de fevereiro 
de 2019, o Gestor apresentou esclarecimentos sobre a situação apontada:   
 
“No que concerne ao Item 1, data vênia, para dar início aos nossos posicionamentos, temos que 
fazer aflorar o sinônimo do termo “discricionariedade”. Segundo o site 
https://www.dicio.com.br/discricionariedade/ é: 

 

- Particularidade de discricionário, do permite a liberdade de escolha. 
- Característica do que depende da decisão de uma autoridade: a discricionariedade do 
processo.   
- [Jurídico] Liberdade de decisão e de avaliação capaz de permitir que um órgão 
administrativo escolha (dentro do que julgar adequado) aquilo que satisfaz uma 
necessidade pública regulamentada pela lei. 

 
Vendo os autos do processo em evidência, consta às folhas 36 a 38, expediente da então 
Presidência da CPL/DMP/PROAD/UFG, contendo 11 (onze) questionamentos no sentido de 
aclarar dúvidas suscitadas da primeira versão do Termo de Referência (fls. 15 a 35), com destaque 
para a questão 4 (alínea b), onde foi grafada a preocupação da Comissão de Licitação do 
DMP/PROAD/UFG, com a possibilidade de cerceamento de participação, tendo em vista a busca 
do solicitante por certame presencial. 
 

Já na segunda versão do Termo de Referência, alçada logo após o expediente da presidência da 
CPL/DMP/PROAD/UFG (fls. 39 a 58), a solicitante já justifica a necessidade de se realizar 
Pregão Presencial (item 2, subitens 2.3 e 2.4), mantendo essa decisão, também, no documento de 
folhas 59/60 (item 4b), em resposta ao expediente da CPL de folhas 36 a 38. Ao que nos parece, 
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naquele momento e no certame em tela, o solicitante induzido de experiências anteriores com 
outros contratos afins, além de fazer valer da discricionariedade de sua função (direção), 
buscava, também, economicidade, eficiência e melhor gestão ao contrato futuro. 
 
Na terceira versão do Termo de Referência (fls. 71 a 91), o solicitante faz acostar ao mesmo 
“demonstrativo de fórmula matemática” (fls. 92/4) a ser utilizada no julgamento das propostas 
de preços. Ressaltamos que essa terceira versão do Termo de Referência, encorpado pelo 
demonstrativo da Fórmula Matemática, se encontra devidamente aprovada pela área técnica e 
Autoridade Competente (Pró-Reitor de Administração de Finanças – fls. 91, 94 e 95). 
 
Tendo sido encaminhados os autos à Douta Procuradoria Federal para fins de análise e parecer 
jurídicos, aquela corte os devolve a este DMP/PROAD/UFG com o Despacho Nº AGU-PGF-PF-
UFG/BP-8/11 (fls. 174/6) sugerindo a devolução à origem “[...] para 
adequar a licitação na modalidade pregão eletrônico.” 
 
Em resposta à Douta Procuradoria Federal e, cremos, fazendo uso de sua discricionariedade, 
além, evidentemente, de todo arcabouço de argumentação arrolada no documento de folhas 
180/2, a solicitante não só deixou de adequar o Termo de Referência à Modalidade Pregão 
Eletrônico, como reforçou a sua opção pelo Presencial. Como argumento último do documento 
intitulado “JUSTIFICATIVA”, em seu parágrafo final argumenta, in verbis: 
 

Outro fator que condiciona este certame ao tipo Pregão Presencial dá-se ao fato da 
utilização de uma fórmula matemática descrita no Edital e no seu Termo de Referência, 
para cálculo e definição da melhor proposta, quando da fase de julgamento, conforme, 
consta no item 6 e respectivos subitens do edital. Isso se deve uma vez que ficou 
comprovada que a aplicabilidade da referida fórmula no Ambiente do Comprasnet 
mostrou-se inviável, uma vez que não seja possível mensurar de forma instantânea o 
cálculo do maior percentual médio por lote. Destaques originais 

 
Fazendo subir os autos, novamente, a Douta Procuradoria Federal, o mesmo foi aprovado através 
do PARECER Nº AGU-PGF-PF-UFG/BP-90/11 (fls. 187 a 227), assim como pelas autoridades 
competentes (fls. 227A e 228). Quanto ao argumento da Douta CGU, no tocante ao emprego da 
fórmula matemática utilizada no critério de julgamento das propostas de preços - § 6º, item 1, do 
Relatório Preliminar/Ordem de Serviço/CGU nº 201801740, in verbis: 
 

No tocante a alegação quanto à inviabilidade técnica do Comprasnet para processar 
automaticamente o critério de julgamento estabelecido no edital, não consta, nos autos, 
manifestação formal do órgão gerenciador do Sistema sobre tal aspecto. Ressalta-se, 
ainda, que o certame que sucedeu a contratação efetivada por meio do Pregão nº 29/2011 
foi realizado na forma eletrônica (Pregão Eletrônico nº 263/2016), a partir dos mesmos 
critérios de julgamento. 

 
Com o respeito e acatamento devidos, julgamos como preciosismo o argumento da Douta CGU, 
já que até a data de hoje, qualquer agente público que lida com o Sistema Comprasnet, sabe ou 
poderá acessá-lo e verificará que o mesmo não processa a fórmula utilizada no pregão presencial 
em evidência, o que nos levam a crer que seria e ainda o é desnecessária qualquer “manifestação 
formal” a respeito. 
 
Quanto ao “Pregão Eletrônico nº 263/2016” referenciado na manifestação da Douta CGU 
(citação acima), afirmamos que o critério de julgamento adotado não foi o mesmo. Verifica-se 
nos autos daquele certame que o percentual de desconto foi único para o grupo, ou seja, incidiu 
para o item atinente à prestação de serviço, assim como para o item de fornecimento de peças.   
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Além do mais, toda legislação que ampara a Modalidade Pregão Presencial, embora não seja 
recomendável a sua utilização, ainda é uma opção legal, desde que devidamente justificada, o que 
o foi, vez que aceita pela Douta Procuradoria Federal e Autoridades Competentes desta UFG. 
Portando, não se cometeu nenhuma ilegalidade”. 

 

Em sua manifestação, a Unidade esclarece e se posiciona, em síntese, sobre os seguintes aspectos:   

a) Discricionariedade do gestor na prática dos atos relacionados ao certame licitatório, 
citando, inclusive, que o solicitante da aquisição, “induzido de experiências anteriores com 
outros contratos afins, além de fazer valer da discricionariedade de sua função (direção), 
buscava, também, economicidade, eficiência e melhor gestão ao contrato futuro”. 

b) A opção de uso do Pregão na forma presencial foi reforçada pela utilização de fórmula 
matemática para fins de cálculo e definição da melhor proposta, sendo desnecessário e, de 
certa forma, um preciosismo desta Controladoria, exigir que houvesse, nos autos, uma 
manifestação formal quanto à indisponibilidade do Sistema Comprasnet. 

c) Que os critérios de julgamento do Pregão Eletrônico nº 263/2016 foram diferentes do 
Pregão Presencial nº 29/2011.     

d) Que não houve ilegalidade na opção de se utilizar o Pregão na forma presencial. 

Em relação ao item “a”, conforme registrado, o que se questionou não foi o uso da 
discricionariedade pelo Gestor, caracterizada pela opção de realizar o pregão na forma presencial 
em detrimento da eletrônica, faculdade permitida no já mencionado Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005. Questionou-se, por certo, os elementos utilizados e as evidências juntadas aos autos 
que motivaram tal opção.   

Sobre a afirmativa da Unidade de que o solicitante da aquisição, baseado em sua experiência, fez 
uso de sua discricionariedade e que buscava economicidade, eficiência e melhor gestão ao contrato 
futuro, cabe pontuar que diversos elementos citados neste relatório evidenciam que tais objetivos, 
se existentes, não foram alcançados na contratação em comento.  
 
Quanto ao item “b”, cabe registrar a ausência de manifestação da Unidade sobre o primeiro 
argumento da área solicitante para justificar a opção de pregão na forma presencial, qual seja, que 
as peculiaridades do objeto demandavam constantes visitas do fiscal do contrato. Por certo, não há 
qualquer elemento no âmbito dessa justificativa que deva prosperar. Da leitura dos autos, verifica-
se que desde o início há uma clara opção da área requisitante para que o certame se dê na forma 
presencial. Tal argumento, inclusive, é novamente utilizado pela referida área quando da 
realização do Pregão nº 263/2016, que diferentemente do Pregão nº 29/2011, acabou por ser 
realizado na forma eletrônica. 
 
No que concerne à fórmula matemática utilizada no certame, trata-se de mera média ponderada 
dos descontos ofertados para cada item que compõe o grupo, passível de ser calculada de forma 
diferente daquela indicada no edital, conservando os mesmos critérios de julgamento.  
 
Em relação ao item “c”, ambos os certames foram do tipo Menor Preço Total por Grupo, embora 
tenha ocorrido variação, em cada licitação, na forma de apuração do valor total correspondente. 
Diferentemente do que afirmou a UFG, a consulta aos autos evidenciou que no Pregão Eletrônico 
nº 263/2016 a apuração da melhor proposta se traduziu pelo menor preço total por hora de serviço 
e maior percentual de desconto para o fornecimento de peças, e não de percentual de desconto 
único para o Grupo.  
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Diante de tais argumentos, esta Controladoria posiciona-se de maneira diversa da UFG, no sentido 
de que não se trata de um preciosismo a necessidade de manifestação do órgão gerenciador do 
Comprasnet sobre a impossibilidade de processar o critério de julgamento estabelecido para o 
Pregão Presencial nº 29/2011. No mínimo, a justificativa da área requisitante deveria ser 
corroborada por manifestação da Comissão de Licitação, que é de fato quem opera o Sistema, em 
observância ao princípio da segregação de funções, assegurando maior segurança à análise da 
Procuradoria Federal/UFG e ao processo decisório a cargo da autoridade competente.   
 
Por fim, quanto ao item “d”, conforme já amplamente explicitado, não se afirmou, ao menos nessa 
constatação, a ocorrência de ilegalidade, mas sim que a opção por realizar um pregão na forma 
presencial em detrimento da forma eletrônica deve ser devidamente motivada e adequadamente 
evidenciada nos autos.  
  
##/Fato## 

2.1.2. Realização de pesquisa de preços para o Pregão Presencial nº 29/2011 exclusivamente 
junto a fornecedores, sem considerar preços praticados em outras contratações efetivadas 
por órgãos públicos e pela própria Universidade para objetos similares. 
 
Fato 
 
Para estimar os valores do grupo três do edital nº 29/2011, verificou-se que a UFG realizou 
pesquisa de preços junto a fornecedores, obtendo os seguintes resultados:   
 
Quadro – Demonstrativo da pesquisa de preços realizada pela UFG - Edital nº 29/2011 

Grupo 3 Menno 
Centro 
Automotivo 
Ltda. 

Tropical 
Pneus Ltda. 

Tec Diesel 
Serviços e 
Auto Peças 
Ltda. 

Curinga dos Pneus Média calculada 
pela UFG 

Item 5 R$ 110,00 R$ 35,00 R$ 120,00 R$ 60,00 (flex) e 
75,00 (diesel) 

R$ 81,00 (valor 
unitário) 

Item 6 Não consta Não consta Não consta Não consta R$ 500,00 (valor 
diário estimado) 

Fonte: Processo nº 23070.004061/2011-89 (fls. 11,12,13,14 e 293) 

 
Constatou-se que para o item cinco os valores foram obtidos exclusivamente junto a empresas 
prestadoras de serviços. No tocante ao item seis, tal sistemática sequer foi realizada, sendo apenas 
estimado um valor diário. Ou seja, não se estabeleceu um percentual médio de desconto que o 
mercado pratica, considerando que o referencial para o fornecimento de peças era a Tabela das 
Montadoras de veículos.   
 
Assim, embora se trate de serviços usualmente contratados pela Administração Pública, a UFG 
não realizou pesquisas junto a outros órgãos públicos no sentido de se apurar os valores e 
percentuais de desconto contratados para objetos similares. Sobre o assunto, cabe transcrever o 
Acórdão TCU nº 299/2011 – Plenário:   

 

“A estimativa que considere apenas cotação de preços junto a fornecedores pode apresentar 
preços superestimados, uma vez que as empresas não têm interesse em revelar, nessa fase, o real 
valor a que estão dispostas a realizar o negócio. Os fornecedores têm conhecimento de que o 
valor informado será usado para a definição do preço máximo que o órgão estará disposto a 
pagar e os valores obtidos nessas consultas tendem a ser superestimados.”.   
 
Cabe destacar que a UFG também não se utilizou dos percentuais e preços praticados em seus 
próprios contratos relativos a objetos similares, indicados a seguir:   
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Quadro – Licitações e contratos da UFG destinados a manutenção em veículos.   

Licitação   Contratado 

Contrato/ 
Ata de 
Registro 
de Preços  

 Objeto 

Valor ou 
Percentual 
de 
desconto 

Vigência 

Pregão 
Eletrônico 
SRP – nº 
02/2010. 

LS Pneus 
Comércio 
de Auto 
Peças 
Ltda.(¹) 

Ata 
Registro 
de Preços 
48/2010 

Serviço de manutenção veicular, 
incluindo mecânica geral, 
regulagem de motores, inspeção 
veicular, serviços elétricos, 
tapeçaria carroçaria e reparos em 
lanternagem e pintura nos veículos 
da UFG, durante o período de doze 
meses. Inclui os serviços de 
suspensão, alinhamento, 
balanceamento, freio, rodas, 
eixos, etc.  

R$ 10,09 
5.5.2010 
a 
4.5.2011 

PE nº 
03/2010 

Damando 
Peças e 
Serviços 
Ltda. (²)   

Não 
localizado 

Fornecimento de peças das marcas 
Besta Kia GS Diesel Ano 1997/98   
Pegeout 206 1.6 ANO 2003/03 
Honda Civic 1.8 

57,20% 
Não se 
aplica 

PE nº 
04/2010 

Damando 
Peças e 
Serviços 
Ltda.   

06/2010 
Fornecimento de peças da marca 
Volkswagem  

72,20% 
18.5.2010 
a 
17.5.2011 

PE nº 
07/2010 

LS Pneus 
Comércio 
de Auto 
Peças Ltda. 

02/2010 
Fornecimento de peças originais da 
linha da montadora Fiat. 

80,94% 
23.4.2010 
a 
22.4.2011 

PE nº 
08/2010 

LS Pneus 
Comércio 
de Auto 
Peças Ltda.   

03/2010 
Fornecimento de peças das marcas 
Chevrolet/GM. 

80,07% 
27.4.2010 
a 
26.4.2011 

PE nº 
09/2010 

Rocha 
Comércio e 
Rep. Ltda. (³) 

05/2010 
Fornecimento de peças das marcas 
Mercedes Benz, Scania e Agrale.   

80,85% 
18.5.2010 
a 
17.5.2011 

PE nº 
10/2010 

LS Pneus 
Comércio 
de Auto 
Peças Ltda.   

04/2010 
Fornecimento de peças das marcas 
Toyota, Ford e Mitsubish.  

80,02% 
27.4.2010 
a 
26.4.2011 

¹ LS Pneus Comércio de Auto Peças Ltda. / CNPJ: 08.532.353/0001-44 
² Rocha Comércio de Representações Ltda. / CNPJ: 33.447.236/0001-20 
³ Damando Peças e Serviços Ltda.  / CNPJ: 03.736.542/0001-15 
Fonte: Pesquisa realizada no site www.comprasgovernamentais.gov.br, em 13 de maio de 2018. 

 
Embora a sistemática de aquisição implementada por meio do edital nº 29/2011 tenha sido 
diferente da praticada anteriormente (a contratação da prestação de serviços era desvinculada do 
fornecimento de peças), verificou-se sensível diferença ao se comparar o valor para os serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em veículos (R$ 10,09/hora), contratados em 2010, com o 
obtido na pesquisa de preços realizada (R$ 81,00).   
 
Já no tocante ao percentual de desconto sobre o fornecimento de peças, a média ofertada pelas 
empresas contratadas pela UFG no exercício imediatamente anterior ao do certame foi de 
aproximadamente 75%. Conforme já relatado, ao realizar a pesquisa de preços, a UFG sequer 
estabeleceu um percentual mínimo de desconto que pudesse nortear a seleção das propostas.   
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Conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 2.829/2015 – Plenário), 
deficiências na realização de pesquisa de preços podem comprometer o atendimento ao princípio 
da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.  
 
Assim, no caso em comento, a utilização dos percentuais e preços já praticados em contratos 
anteriores, bem como a cotação de descontos ofertados pelo mercado para o fornecimento de 
peças, era relevante não só para compor a pesquisa de preços, mas para se estabelecer critérios 
mínimos de aceitabilidade das propostas e subsidiar eventual negociação do Pregoeiro na fase de 
disputa de lances. O resultado obtido ao final do certame (R$ 76,29/hora e desconto de apenas 
5,8%) evidencia a materialização desta situação.   
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, por meio do Ofício nº 245/2019/GR-UFG, de 22 de fevereiro 
de 2019, o Gestor apresentou a seguinte manifestação: 
 
“(...) naquela data sequer existia instrumento legal que disciplinava a pesquisa de preços, haja 
vista que a IN Nº 5-SLTI/MPOG data de 2014. Ainda mais recente é o Painel de Preços do 
Governo Federal; portanto, era praxe as pesquisas serem feitas junto a prováveis proponentes, o 
que ainda é legalmente permitido pela mesma Instrução Normativa, alterada pela IN Nº 3/2017: 
 

Art. 2o A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes 
parâmetros: 
(...) 
IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se 
diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias. grifamos 

 
Quanto ao PP Nº 29/2011 optou-se por não utilizar “dos percentuais e preços já praticados em 
contratos anteriores, bem como a cotação de descontos ofertados pelo mercado para o 
fornecimento de peças, (...) para se estabelecer critérios mínimos de aceitabilidade das propostas 
e subsidiar eventual negociação do Pregoeiro na fase de disputa de lances” por entender que os 
contratos anteriores e citados pela CGU em quadro comparativo eram sensivelmente diferentes 
daquele em comento; já que, aqueles contratavam serviços para toda a frota (álcool, gasolina, 
flex, diesel etc); enquanto as peças eram contratadas em licitações distintas para marcas 
específicas. 
 
Portanto, há diferenças significativas entre os objetos dos certames e, procurando acertar, optou-
se pela pesquisa junto aos prováveis proponentes localizados onde seriam executados os objetos, 
buscando, portanto, preços mais condizentes com a realidade do mercado local”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Sobre a justificativa do gestor quanto à inexistência de instrumento legal disciplinando a pesquisa 
de preços antes da edição da IN SLTI nº 05/2014, cabe destacar que a própria Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, já dispunha sobre a necessidade de se considerar os preços praticados pela 
Administração na realização de orçamentos para as contratações, conforme se verifica no art. 15, 
inciso V, §1º e no art. 43, inciso IV. Ademais, convém registrar a existência de ampla 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo dos Acórdãos nº 280/2010 e nº 
299/2011, ambos do Plenário, alertando sobre a necessidade de que as pesquisas considerem, além 
de cotações com fornecedores, contratos anteriores do próprio órgão e de outros órgãos públicos, 
preferencialmente aqueles registrados nas atas de registro de preços.  
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No que concerne ao segundo argumento da Unidade, ou seja, de que as diferenças entre os objetos 
dos certames anteriores justificaram a sua não utilização para a formação dos preços de referência, 
verifica-se que tal opção contribuiu para uma pesquisa de preços deficiente, decorrente da ausência 
de uma análise crítica da área requisitante, considerando que a mesma tinha ciência dos preços e 
condições pactuados nos contratos vigentes, os quais se mostravam sensivelmente inferiores 
àqueles apurados no levantamento realizado.  
 
Tal fato contribuiu para a contratação de serviços pelo preço de R$ 76,29/hora e aquisição de peças 
com desconto de apenas 5,8%, frente ao valor de R$ 10,09/hora e média de desconto de 75% em 
contratações anteriores.  
 
Outro aspecto que chama atenção é o fato de que o preço obtido ao final do certame para prestação 
dos serviços (R$ 76,29/hora) é significativamente superior ao cotado pela própria empresa 
vencedora do certame (R$ 35,00) quando da pesquisa de preços, o que evidencia o insucesso da 
licitação realizada, no sentido de assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração, bem como a plena observância ao inciso IV do art. 43 da Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993. 
 
Por fim, verifica-se que o Departamento de Material e Patrimônio - DMP promoveu análises sobre 
os preços cotados pela área requisitante, contudo, sem aprofundar sobre a necessidade de se obter 
o preço de outras contratações, inclusive aquelas já pactuadas pela própria UFG. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar medidas visando orientar e capacitar as unidades requisitantes para 
priorizarem a orçamentação de processos licitatórios baseada nos parâmetros estabelecidos nos 
incisos I e II do art. 2º da IN nº 05/2014, justificando, nos autos, os casos em que tal prática não 
puder ser implementada. 
 
Recomendação 2: Disciplinar que a análise realizada pelo DMP/UFG comtemple, entre outros 
aspectos, a verificação da compatibilidade dos preços apresentados pelas unidades requisitantes 
com aqueles resultantes de contratações realizadas por órgãos públicos para objetos similares. 
 
 
2.1.3. Deficiências na publicidade do Pregão Presencial nº 29/2011. 
 
Fato 
 
Verificou-se a UFG promoveu a publicação do edital do Pregão Presencial nº 29/2011 no Diário 
Oficial da União. Contudo, não se identificou evidências de divulgação do certame em jornal de 
grande circulação regional ou nacional.  
 
Considerando que o valor estimado para a contratação dos itens presentes no edital foi de R$ 
1.376.067,00, tal publicação é obrigatória, nos termos da letra “c”, inciso I, do art. 11 do Decreto 
3.555, de 8 de agosto de 2000.  
 
Por meio do Ofício nº 245/2019/GR-UFG, de 22 de fevereiro de 2019, o Gestor apresentou a 
seguinte manifestação:   
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“(...) esclarecemos que o Ofício nº 0605/2018/GAB/UFG, datado de 2 de julho de 2018, em 
resposta ao Ofício nº 1821/2018/NAC3/GO/Regional/GO-CGU, já tratou do tema, quando 
respondeu, in verbis: 
 

Quanto à publicação em jornal de grande circulação, a UFG passará a 
publicar os pregões com valores estimados superiores a R$ 1.300.000,00 
nas próximas. 
 

Essa resposta foi enviada a questionamento idêntico da Douta CGU relativo ao PE Nº 263/2016. 
A partir daquela data esta UFG passou a acostar aos autos de todos seus certames licitatórios, 
os respectivos comprovantes de publicação no DOU e em jornal de grande circulação”. 
  
A manifestação da Unidade confirma a ausência de publicação do edital do Pregão Presencial nº 
29/2011 em jornal de grande circulação regional ou nacional, com prejuízo à publicidade do 
certame, situação também identificada quando da análise do Pregão Eletrônico nº 263/2016.  
 
Ressalta-se, contudo, que no tocante às providências mencionadas pela Unidade para evitar a 
reincidência de falhas dessa natureza, vale destacar que há diferenças nos parâmetros estabelecidos 
na legislação para a publicação de editais de pregões realizados na forma presencial e eletrônica. 
Dessa forma, a Unidade deve observar os dispositivos presentes no Decreto nº 3.555, de 8 de 
agosto de 2000, para pregão presencial, e aqueles indicados no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 
2005, para a forma eletrônica.  
 
As ações a serem adotadas pela Unidade serão acompanhadas por meio das recomendações já 
formuladas no Relatório de Auditoria nº 201702155.   
  
##/Fato## 

2.1.4. Ausência de competitividade no Pregão Presencial nº 29/2011, com potencial 
ocorrência de sobrepreço nos itens avaliados. 
 
Fato 
 
Em relação aos itens que compõem o grupo três do edital nº 29/2011, verificou-se a participação 
das empresas indicadas no quadro a seguir:   
 
Quadro – Licitantes e respectivas propostas - itens cinco e seis do edital nº 29/2011 

 Estimativas constantes no edital Propostas dos licitantes Adjudicado 

It
em

 

Unid. Valor   
Valor 
mensal   

Valor anual  
Ideauto 
Veíc.  
Ltda. 

Damando 
Peças e 
Serviços 
Ltda. 

Menno 
Centro 
Automo
tivo 
Ltda. 

Tropical 
Pneus 
Ltda. 

Tropical 
Pneus Ltda. 

5 
1.550 
horas 

81,00/ 
hora 

10.462,50 125.550,00 50% 85% 5% 5% 

R$ 76,29 
(5,8% de 
desconto) 

118.261,10 

6 
1 

unid. 
500,00/ 
diário 

15.000,00 180.000,00 15% 45% 5% 5% 
5,8% 

169.560,00 
Fonte: Processo nº 23070.004061/2011-89 

 
Conforme se observa, identificou-se sensível variação nos percentuais de desconto ofertados pelas 
empresas participantes. Contudo, em função da inabilitação de três licitantes, apenas uma 
permaneceu no certame. Embora tenha ocorrido elevação da proposta inicial da única habilitada, 
os itens foram adjudicados com percentual de desconto de apenas 5,8%.   
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Evidenciou-se, assim, ausência de competitividade no certame, com prejuízo na obtenção de 
proposta mais vantajosa para a Administração, quando observado, ainda, os seguintes aspectos:   
 

a) O pregão foi realizado na forma presencial, o que pode ter influenciado no baixo número 
de interessados (apenas quatro), em detrimento da forma eletrônica, que já era utilizada 
pela UFG para licitar objetos similares, embora separadamente.  

b) A pesquisa de preços realizada pautou-se exclusivamente em preços obtidos junto a 
fornecedores, sem contemplar preços praticados em outros certames licitatórios, aspecto 
não considerado na fase interna e tampouco avaliado na aceitação da proposta da única 
licitante habilitada. 

c) De acordo com os autos, a publicidade do certame foi deficiente, visto que não há evidência 
de que ocorreu a publicação do edital em jornal de grande circulação. 

d) Não houve disputa de lances, considerando que foram inabilitadas três das quatro 
empresas, caracterizando a ausência de competitividade no certame.  

e) O preço apresentado pela licitante vencedora para o valor da mão de obra foi de R$ 
76,29/hora. Contudo, esta mesma empresa, quando da realização da pesquisa de preços, 
apresentou proposta no valor de R$ 35,00/hora, ou seja, inferior em aproximadamente 55% 
ao que foi adjudicado. 

 
Além disso, conforme já relatado, o preço da hora trabalhada relativo a serviços de manutenção 
veicular, pago pela própria UFG em contrato anterior, era de R$ 10,09, ou seja, inferior em 
aproximadamente 86% ao adjudicado no certame. Já o percentual médio de desconto sobre as 
peças em contratos similares da UFG, anteriores à licitação, era de 75%, significativamente mais 
vantajoso que os 5,8% vinculado ao objeto adjudicado à licitante vencedora. 
 
Por outro lado, em pesquisa ao site www.comprasgovernamentais.gov.br, não se identificou outros 
certames concluídos à época que pudessem subsidiar a avaliação de ocorrência de sobrepreço.   
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, por meio do Ofício nº 245/2019/GR-UFG, de 22 de fevereiro 
de 2019, o Gestor apresentou a seguinte manifestação:   
 
“(...) a supracitada ausência de competitividade ocorreu em virtude da inabilitação de três 
empresas que não preencheram os requisitos mínimos para participar do processo licitatório, 
restando apenas uma empresa remanescente. Logo, o fato de apenas uma empresa ter preenchido 
os requisitos mínimos, não evidencia ausência de competitividade, haja vista que várias empresas 
se apresentaram na fase de habilitação. 
 
O processo licitatório foi realizado de forma presencial, conforme evidenciado em tópico supra, 
em decorrência da utilização de uma fórmula matemática descrita no Edital. Fórmula esta que 
impossibilitava o ambiente do Comprasnet de processar automaticamente o critério de julgamento 
definido.  
 
Ademais, a utilização da cotação junto a fornecedores está resguardada pela IN 05/2014, 
posteriormente revogada pela IN 03/2017, cujo conteúdo manteve a opção pela pesquisa junto a 
fornecedores, em seu art. 2º, não estabelecendo uma hierarquia entre as opções para realização 
de pesquisa de preço. Não obstante tais justificativas, em virtude de recomendações exaradas no 
Relatório de Auditoria 201702155 e a fim de aprimorar suas contratações, a Universidade 
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Federal de Goiás buscará orientar suas as unidades requisitantes a priorizarem a orçamentação 
de processos licitatórios com base nos parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, do art. 2º, da 
IN nº 03/2017”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, o gestor, em síntese: 

(i) argumenta que acudiram várias empresas ao certame, indicando que não há evidências 
da ausência de competitividade;  

(ii) reafirma as justificativas já apresentadas para realizar o pregão na forma presencial;  
(iii) destaca que a utilização de cotação junto a fornecedores está resguardada pela IN nº 

05/2014; e  
(iv) afirma que irá conduzir os processos licitatórios priorizando a orçamentação nos 

parâmetros estabelecidos na IN nº 03/2017. 

Sobre a ausência de competitividade, embora tenham acudido quatro empresas, apenas uma foi 
habilitada. Em decorrência, não houve uma disputa de lances entre licitantes, que permitisse uma 
flexibilização do valor proposto, objetivando alcançar a proposta mais vantajosa para a 
Administração. Como resultado, teve-se a contratação de serviços pelo preço de R$ 76,29, 
próximo ao preço máximo fixado no edital (R$ 81,00). Além disso, o preço contratado é 
aproximadamente 118% superior ao valor que a própria empresa vencedora da licitação apresentou 
quando da fase de pesquisa de preços (R$ 35,00) do próprio certame.  
 
Tais elementos, associados aos demais aspectos listados no campo “Fato” dessa constatação, 
evidenciam a ausência de competitividade, contribuindo para o não atendimento dos objetivos 
previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/93. Tal fato subsidiaria a análise da Unidade quanto à adoção 
das prerrogativas presentes no art. 49 da Lei 8.666/93, que trata da revogação da licitação por razão 
de interesse público, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.  
 
Sobre o assunto, cabe citar a jurisprudência já existente no Superior Tribunal de Justiça, com 
posicionamento firmado no sentido de que a participação de um único licitante no procedimento 
licitatório configura falta de competitividade, com possibilidade de revogação do certame, 
conforme transcrito a seguir:   
 

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE. PREGÃO 
ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPETITIVIDADE. 
POSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. 
RECURSO DESPROVIDO. 
8. A participação de um único licitante no procedimento licitatório 
configura falta de competitividade, o que autoriza a revogação do 
certame. Isso, porque uma das finalidades da licitação é a obtenção da 
melhor proposta, com mais vantagens e prestações menos onerosas para 
a Administração, em uma relação de custo-benefício, de modo que deve 
ser garantida, para tanto, a participação do maior número de 
competidores possíveis. 
9. ‘Falta de competitividade que se vislumbra pela só participação de duas 
empresas, com ofertas em valor bem aproximado ao limite máximo 
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estabelecido” (RMS 23.402/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 
de 2.4.2008). 
 

No tocante aos itens “ii” e “iii”, reafirma-se os argumentos já proferidos anteriormente. 
 
Por fim, em relação às medidas propostas no item “iv”, trata-se de ação futura, que não minimiza 
o impacto causado pela contratação em análise, onde se evidenciou a conjunção entre a 
orçamentação deficiente e a ausência de competitividade no certame.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Promover, nos futuros certames, uma análise crítica dos resultados obtidos, 
observando, em especial, os processos em que somente uma proposta for considerada válida, no 
sentido de avaliar a existência de competitividade na disputa de preços. Em se configurando a 
ausência de efetiva competitividade, com prejuízo ao atendimento dos objetivos previstos no art. 
3º da Lei nº 8.666/93, avaliar utilizar as prerrogativas contidas no art. 49 da referida Lei, 
assegurando o contraditório e a ampla defesa aos licitantes. 
 
 
2.1.5. Deficiências identificadas nas pesquisas de preços realizadas por ocasião da 
celebração de aditivos ao Contrato nº 48/2011. 
 
Fato 
 
Em decorrência do Pregão Presencial nº 29/2011, a UFG celebrou o Contrato nº 48/2011 junto à 
empresa Tropical Pneus Ltda., relativo aos itens cinco e seis do edital. O contrato foi assinado em 
13 de julho de 2011, com vigência inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogações 
sucessivas, limitadas a sessenta meses. Observou-se que foram realizados cinco aditivos durante a 
execução contratual, detalhados a seguir:   
 
Quadro – Aditivos ao Contrato nº 48/2011    

Termo 
Aditivo 

Data de 
formalização 

Objeto 
Nova data de 
vigência do contrato 

1º Aditivo 13.7.2012 Prorrogação da vigência por 12 meses. 12.7.2013 

2º Aditivo 01.10.2012 
Acréscimo de 25% do item 6 (R$ 42.390,00), 
passando a ser R$ 211.950,00. O valor total do 
contrato passou a ser de R$ 330.211,10. 

Não se aplica 

3º Aditivo 02.7.2013 Prorrogação da vigência por 12 meses. 12.7.2014 

4º Aditivo 27.6.2014 Prorrogação da vigência por 12 meses. 12.7.2015 

5º Aditivo 07.5.2015 Prorrogação da vigência por 12 meses. 12.7.2016 

Fonte: Processo nº 23070.004061/2011-89 

 
Antes da realização dos referidos aditivos, a Unidade realizou pesquisas de preços de mercado, de 
forma a verificar se o valor do contrato permanecia economicamente vantajoso para a 
Administração, exigência presente na Instrução Normativa SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008, 
vigente à época das renovações.  
 
Contudo, observou-se que a UFG limitou sua pesquisa às empresas do ramo de atuação, não 
verificando os preços constantes nas contratações efetivadas por outros órgãos e entidades da 
Administração Pública para objetos similares.  
 
A título de exemplo, cita-se a pesquisa de preços que antecedeu o Terceiro Aditivo, onde apurou-
se o seguinte: 
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Tabela – Pesquisa de preços realizada previamente à celebração do Terceiro Aditivo. 

Item Emp. 
1 

Emp. 
2 

Emp. 
3 

Emp. 
4 

Emp. 
5 

Emp. 
6 

Emp. 
7 

Média 
apurada pela 

UFG 
Serviços de mão de 

obra (R$) 
78,12 120,00 84,00 90,00 105,00 92,00 86,00 93,58 

Fornecimento de 
peças (Desc %) 

10 5 8 5 2 4 3,7 5,38 

Fonte: Processo nº 23070.004061/2011-89 
Empresa 1: Menno Centro Automotivo Ltda – ME 
Empresa 2: Wancar – CCW Centro Automotivo 
Empresa 3: Helcar Peças Ltda 
Empresa 4: Multicar Assistência Técnica em Veículos Ltda 
Empresa 5: Mutirão Pneus e Serviços Ltda – ME 
Empresa 6: Gyn Automotiva Ltda – ME 
Empresa 7: Autoescape - RS Pneus Comércio de Auto Peças Ltda 

 
Conforme já destacado em item específico deste relatório, os valores e percentuais contratados por 
meio do referido Pregão já se mostravam acima dos parâmetros praticados pela própria UFG em 
contratos anteriores.   
 
Além disso, ainda em 2011, a UFG realizou o Pregão Presencial nº 195/2011, também relativo à 
prestação de serviços de manutenção veicular e fornecimento de peças e acessórios para veículos, 
tendo obtido o valor de R$ 58,30 para a hora trabalhada para serviços similares ao do Pregão 
Presencial nº 29/2011, e desconto de 35% para o fornecimento de peças.   
 
Tais aspectos evidenciavam a necessidade de realização de uma ampla pesquisa de mercado, 
objetivando contemplar não apenas os preços cotados pelos fornecedores, mas também aqueles já 
praticados em contratos para objetos similares, firmados por órgãos e entidades da Administração 
Pública.  
 
A título de exemplo, cita-se o Pregão Eletrônico nº 02/2013, realizado pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) em data próxima à assinatura do Terceiro Aditivo, e que apresentava 
condições mais vantajosas à Administração para objeto similar:   
 
Quadro – Licitação com objeto similar ao Pregão Presencial nº 29/2011 

Unidade 
Pregão 

Eletrônico 
Síntese do Objeto Item 

Valor 
(R$) 

Item 
Descon
to (%) 

INSS – 
Gerência 
Goiânia 

PE nº 
02/2013 

Manutenção, conserto e 
revisão, compreendendo a 
verificação mecânica, elétrica, 
lanternagem, funilaria e 
pintura, regulagens, 
alinhamento, balanceamento e 
substituição de peças genuínas, 
originais ou similares. 

1.Serviço 
mão de 
obra 
veículos 
leves e 
pesados 
 

50,95(¹) 
Desconto 
peças 

11,00 

(¹) Refere-se à média dos quatro primeiros itens do referido Pregão. 
Fonte: Pesquisa realizada no site www.comprasnet.gov.br.  
 

Em resposta ao Relatório Preliminar, por meio do Ofício nº 245/2019/GR-UFG, de 22 de fevereiro 
de 2019, o Gestor apresentou a seguinte manifestação:   
 
“(...) sobre a deficiência da pesquisa de preços realizada exclusivamente junto a fornecedores 
verificada no Processo n.º 23070.004061/2011-8 e também evidenciada no Relatório de Auditoria 
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201702155, esclarecemos que o supracitado contrato não está mais em vigor e que novo modelo 
de contratação de serviços desta natureza está sendo elaborado pela Universidade Federal de 
Goiás, de modo a aprimorar suas contratações e compatibilizá-las às recomendações constantes 
do Relatório de Auditoria 201702155”. 
 

Observa-se que o gestor não apresentou elementos suficientes para justificar as deficiências e 
impropriedades identificadas por esta Controladoria no processo de pesquisa de preços.  Limitou-
se a informar que o contrato não está mais em vigor e que se encontra em elaboração um novo 
modelo de contratação, que está sendo aprimorado, compatível com as recomendações já 
expedidas pela CGU.  
 
Cabe ressaltar que as deficiências observadas nas pesquisas que subsidiaram a prorrogação do 
contrato evidenciam que a Unidade não se certificou adequadamente se a contratação se mostrava 
mais vantajosa para a Administração.   
 
Considerando que o contrato em análise não está mais vigente e que as deficiências nas pesquisas 
de preço também foram observadas quando da realização do próprio certame 29/2011, conforme 
já relatado, a verificação das providências para as futuras contratações da Unidade se dará por 
meio do acompanhamento das recomendações já presentes neste Relatório.   
  
##/Fato## 

2.1.6. Execução e pagamento de serviços no âmbito do contrato nº 48/2011 extrapolou o 
saldo contratual em aproximadamente 200%.   
 
Fato 
 
Com o objetivo de verificar se a Unidade observou o limite fixado do valor total do contrato nº 
48/2011, apurou-se as notas fiscais emitidas no período de vigência do último Aditivo, bem como 
os valores efetivamente pagos. Os resultados estão demonstrados na tabela a seguir: 
 
Tabela – Demonstrativo de utilização do saldo do contrato nº 48/2011 – Quinto Aditivo  

Período de 
vigência   

Valor do contrato 
para 12 meses     

Total faturado 
no período    

Total pago frente 
ao faturado (¹)  

Saldo do 
contrato  

13.7.2015 a 
12.7.2016  

R$ 330.211,10 986.768,84 986.768,84 (656.557,74) 

¹ Não inclui os Restos a Pagar ou Reconhecimento de Passivos referentes a NFs anteriores ao Quinto Aditivo   
Fonte: SIAFI e processo de pagamento nº 23070.004061/2011-89 

 
Conforme se observa, apurou-se uma extrapolação de R$ 656.557,74 frente ao valor contratado, 
aproximadamente 200% ao fixado no Quinto Aditivo. 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, por meio do Ofício nº 245/2019/GR-UFG, de 22 de fevereiro 
de 2019, o Gestor apresentou a seguinte manifestação:   
 
“(...) em decorrência da extrapolação deste saldo contratual e da extrapolação constatada no 
Relatório de Auditoria 201702155, estão sendo instaurados novos mecanismos de controle de 
forma a assegurar o acompanhamento da execução e evidenciar o saldo contratual remanescente 
periodicamente. Tais ações visam monitorar e mitigar a possibilidade de ocorrência de tais 
incidentes”. 
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Em sua manifestação, o gestor reconheceu a irregularidade observada no Pregão Presencial nº 
29/2011, indicando a implantação de novos mecanismos de controle para mitigar a ocorrência de 
falhas similares.  
 
Considerando que a falha em questão também ocorreu quando da análise do Pregão Eletrônico nº 
263/2016, a verificação das providências indicadas pela Unidade será objeto de acompanhamento 
por meio das recomendações presentes no Relatório de Auditoria nº 201702155.   
  
##/Fato## 

2.1.7. Ausência de aplicação do desconto no fornecimento de peças no âmbito do Contrato 
nº 48/2011. 
 
Fato 
 
Em consulta às notas fiscais pagas no âmbito do Contrato nº 48/2011 durante o período analisado, 
verificou-se que não foi aplicado o percentual de 5,8% sobre o fornecimento de peças, em 
determinadas notas, conforme indicado a seguir:   
 
Tabela – Pagamentos efetuados sem a aplicação do desconto contratual  

Nº NF 
 

Data 
Veículo Valor Bruto NF Valor devido 

Valor pago a 
maior 

17476 20.2.2015 Pálio NFT-9371 4.444,43 4.186,65 257,78 

19625 16.9.2015 Fiesta NVO-9968 2.920,00 2.750,64 169,36 

21728 18.3.2016 Pálio NFO- 5311 456,00 429,55 26,45 

Total: 7.820,43 7.366,84 453,59 

Fonte: Processo de pagamento nº 23070.004061/2011-89 

Embora os valores envolvidos sejam de baixa materialidade, a situação evidencia deficiências nos 
controles internos relativos ao processo de conferência das notas fiscais emitidas pela Contratada.   
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, por meio do Ofício nº 245/2019/GR-UFG, de 22 de fevereiro 
de 2019, o Gestor apresentou a seguinte manifestação:   
 
“Frente aos incidentes relatados informamos que o Contrato não está mais em vigor. O contrato 
sucedâneo, objeto do Relatório de Auditoria 201702155 está próximo do período de encerramento 
contratual, não sendo mais utilizados rotineiramente os serviços da empresa. 
 
Ademais, o contrato que atualmente está sendo utilizado para manutenção veicular permite 
evidenciar de forma mais eficaz e eficiente o monitoramento dos descontos concedidos, pois possui 
ferramentas de forma a exigir a aprovação dos orçamentos pelo fiscal do contrato antes da 
execução do mesmo. A premissa desta funcionalidade é assegurar a verificação individual das 
concessões dos descontos pactuados”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor indicou o fim da vigência do contrato analisado, mas não se manifestou sobre a restituição 
dos valores pela contratada.  
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Embora sejam de baixa materialidade, os valores apurados devem ser objeto de restituição pela 
empresa contratada, observado o contraditório e a ampla defesa.  
 
Ressalta-se que somente foram analisadas as notas fiscais correspondentes ao escopo da auditoria, 
ou seja, aquelas pagas no exercício de 2016. Sendo assim, é recomendável que a Unidade verifique 
ao longo de toda execução contratual, mesmo que de forma amostral, a existência de notas fiscais 
pagas sem a concessão de desconto no fornecimento de peças.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Promover a verificação das notas fiscais pagas durante a execução contratual, 
no sentido de identificar a não concessão de desconto no fornecimento de peças, a exemplo do 
identificado pela auditoria. Posteriormente, solicitar à contratada a devolução dos valores 
indevidamente cobrados, evidenciando a restituição aos cofres públicos.   
 
 
2.1.8. Quantitativo de horas cobradas a maior para realização dos serviços de manutenção 
de veículos. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de verificar a conformidade no quantitativo de horas cobradas pela Contratada 
frente ao estabelecido na Tabela Tempária, selecionou-se uma amostra não probabilística de notas 
fiscais relativas a serviços executados no âmbito do Contrato nº 48/2011.  
 
Na amostra analisada, identificou-se divergências entre o quantitativo de horas de determinados 
itens faturados e o indicado na Tabela Tempária, exemplificadas no quadro a seguir: 
 
Quadro – Divergências entre as horas cobradas e as indicadas na Tabela Tempária. 

Nota Fiscal  
Veículo 

(A)  
Serviço executado e horas 

faturadas 

(B) 
Tabela Tempária 

Cálculo 
da 

diferença 
Descrição do item Horas Item correspondente Horas (A-B) 

NF 8960  
R$ 816,30 
Veículo: 
Strada 
Placa: 

OGI-1563 

Substituir Bandeja 
Strada Lado direito      

1,6 
Bandeja dianteira inferior - 
Substituição/cada 

1,0 0,6 

Substituir Balança 
Strada Lado esquerdo   

1,6 
Bandeja dianteira inferior - 
Substituição/cada 

1,0 0,6 

NF 8965 
R$ 3.051,64 

Veículo: 
S10 

Placa: 
NKC-6221 

Substituir Bieleta 
Barra Estabilizadora  

1,5 
Barra central 
(estabilizadora) – 
Substituição 

1,0 
 

0,5 

Substituir Bandeja 
Superior  

2,5 
Bandeja dianteira superior -
Substituição/cada 

2,0 0,5 

Total apurado 7,2  5,0 2,2 horas 
Exames realizados pela CGU, em 21 de junho de 2018.    
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, por meio do Ofício nº 245/2019/GR-UFG, de 22 de fevereiro 
de 2019, o Gestor apresentou a seguinte manifestação:   
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“(...) informamos que o supracitado contrato não está mais em vigor e os novos modelos de 
contratos buscarão assegurar mecanismos de controle mais eficazes ao conferir os serviços 
executados e as horas gastas, assegurando a análise prévia antes da aprovação”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, o gestor se limitou a informar o término da vigência do contrato em análise, 
destacando que os novos modelos de contratação terão controles mais eficazes. Contudo, não se 
pronunciou sobre o quantitativo de horas cobradas a mais nas notas fiscais analisadas.  
 
Além disso, considerando que a análise desta Controladoria se deu somente sobre uma amostra de 
pagamentos efetivados no período definido para a auditoria (notas fiscais pagas em 2016), torna-
se necessário que a Unidade faça uma verificação das notas fiscais emitidas ao longo de toda 
execução contratual, no sentido de verificar, mesmo que de forma amostral, a ocorrência de 
situações similares, adotando, posteriormente, medidas junto à contratada objetivando a restituição 
dos valores indevidamente cobrados, resguardado o direito de contraditório e ampla defesa. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Realizar levantamento das notas fiscais liquidadas e pagas ao longo da execução 
contratual, promovendo a conciliação dos serviços faturados com os quantitativos discriminados 
na Tabela Tempária, apurando o total de horas cobradas a mais, solicitando a restituição dos 
valores à Contratada.   
 
 
2.1.9. Pagamento de serviços realizados para itens não contidos na Tabela Tempária ou com 
descrição insuficiente. 
 
Fato 
 
No âmbito do cotejamento realizado, por amostragem, entre as horas faturadas pela Contratada 
com aquelas previstas na Tabela Tempária, identificou-se que determinados itens faturados não 
possuíam correspondentes na referida tabela, tendo como referência a descrição contida nas notas 
fiscais emitidas. Como exemplo, cita-se os seguintes serviços:   
 
Quadro – Exemplos de serviços faturados e não identificados na Tabela Tempária   

Nota 
Fiscal  

Serviço executado e horas 
faturadas 

(A)  

Tabela Tempária 
(B) 

Descrição do item Hora 
Unit.  

Item correspondente Horas 

8924, 8925 
8926, 8927 

Alinhamento direção 1,0 Não localizado com esta descrição 
Não se 
aplica 

8957, 8961 
9133, 4346 

Alinhamento direção 1,5 Não localizado com esta descrição 
Não se 
aplica 

8924, 8925 
8926, 8928 

Remover e instalar rodas 1,0 Não localizado com esta descrição 
Não se 
aplica 

8924, 8925 
8926, 8928 

Montagem de pneus  1,0 Não localizado com esta descrição 
Não se 
aplica 

8934, 8935 
8936, 8937 

Cambagem das rodas 1,0 Não localizado com esta descrição 
Não se 
aplica 

8926, 8928 
8930, 8931 

Convergência das rodas 1,0 Não localizado com esta descrição 
Não se 
aplica 
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Nota 
Fiscal  

Serviço executado e horas 
faturadas 

(A)  

Tabela Tempária 
(B) 

Descrição do item Hora 
Unit.  

Item correspondente Horas 

8957 Serviço de Embuchamento  12,0 Não localizado com esta descrição 
Não se 
aplica 

8961 Serviço de Embuchamento  24,0 Não localizado com esta descrição 
Não se 
aplica 

9134 Serviço de Embuchamento  9,0 Não localizado com esta descrição 
Não se 
aplica 

8941 
9375 

Substituir mecanismo 
direção 

5,0 Não localizado com esta descrição 
Não se 
aplica 

9355 
Substituir mecanismo 
direção 

7,0 Não localizado com esta descrição 
Não se 
aplica 

Exames realizados pela CGU, em 21 de junho de 2018.   

 
Ressalta-se que durante a avaliação de controles internos, realizada no âmbito do Relatório de 
Auditoria nº 201702155, a Unidade informou sobre a dificuldade de se compatibilizar 
determinados serviços faturados com a Tabela Tempária, ante a insuficiência na descrição dos 
itens presentes nas notas fiscais emitidas pela Contratada.   
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, por meio do Ofício nº 245/2019/GR-UFG, de 22 de fevereiro 
de 2019, o Gestor apresentou a seguinte manifestação: 
   
“(...) quanto às deficiências apontadas no relatório (e também constatadas no Relatório de 
Auditoria 201702155), informamos que o supracitado contrato não está mais em vigor e os novos 
modelos de contratos buscarão assegurar mecanismos de controle mais eficazes ao conferir os 
serviços executados e conciliação dos mesmos com o documento referencial previsto 
contratualmente, assegurando a análise prévia antes da aprovação. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor reconheceu a falha apontada, contudo sem indicar medidas específicas para reavaliar os 
pagamentos efetivados.  
 
Embora o contrato já tenha se findado, cabe à Unidade efetivar a verificação dos pagamentos 
efetivados ao longo da execução, visando apurar a ocorrência de situações similares às indicadas 
pela CGU na amostra analisada.  
 
Nesse sentido, a Unidade deve solicitar à empresa contratada que apresente a descrição dos 
serviços já pagos de forma compatível com o constante na Tabela Tempária, possibilitando assim 
a realização de levantamento dos quantitativos cobrados frente àqueles previstos na referida tabela.  
 
Caso se identifique o faturamento de valores indevidos, adotar as medidas necessárias visando a 
sua restituição aos cofres públicos.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Solicitar à contratada que discrimine os serviços já pagos de forma compatível 
com o constante na Tabela Tempária, promovendo a verificação se os quantitativos cobrados 
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estavam de acordo com aqueles discriminados na referida tabela. Em caso de divergência, 
promover ações visando a restituição dos valores indevidamente cobrados.     
 
 
2.1.10. Realização de pagamentos em duplicidade no âmbito do Contrato nº 48/2011.   
 
Fato 
 
Procedeu-se o cotejamento, por amostragem, entre as notas fiscais emitidas nos exercícios de 2015 
e 2016 e os valores pagos à Contratada. Como resultado, constatou-se o pagamento em duplicidade 
de duas notas fiscais, conforme demonstrado a seguir:  
 

Tabela – Notas Fiscais pagas em duplicidade – Contrato nº 48/2011   
Ordem 
Bancária 

Data da 
OB 

Notas Fiscais 
pagas por meio 
da OB  

Valor Total 
Notas Fiscais 
indicadas na OB  

Valor da OB Notas Fiscais 
pagas em 
duplicidade 

810915  24/08/2015 

18785, 18786, 
18787, 18788, 
18789, 18790, 
18791, 18792. 

R$ 15.390,69 R$ 14.490,33 

18.791 /R$ 1.752,12 
18.792 /R$ 1.461,98  

810916 24/08/2015 

18791, 18792, 
18793, 18794, 
18797, 18798, 

18800. 

R$ 10.643,66 R$ 10.021,01 

Total pago em duplicidade R$ 3.214,10 
Obs: Valor da OB não contempla os impostos retidos. Trata-se do líquido pago ao Contratado. 
Fonte: Processo de pagamento nº 23070004061/2011-89 
 
Não se identificou, nos autos, referências a eventuais glosas ou compensações do valor pago a 
maior, indicado no quadro em referência.   
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, por meio do Ofício nº 245/2019/GR-UFG, de 22 de fevereiro 
de 2019, o Gestor apresentou a seguinte manifestação: 
 
“(...) informamos que foi solicitado o desarquivamento do processo para averiguação. Caso seja 
constatada a duplicidade dos pagamentos providenciaremos a cobrança do recolhimento junto à 
empresa”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade iniciou a averiguação quanto à ocorrência de pagamento em duplicidade. Em se 
confirmando a irregularidade, deve adotar as medidas necessárias visando restituir aos cofres 
públicos os valores indevidamente cobrados. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Averiguar a cobrança dos serviços em duplicidade, demandando à Contratada a 
restituição dos valores cobrados indevidamente. 
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2.1.11. Pagamento pelo fornecimento de peças sem a verificação quanto à aderência aos 
valores previstos na Tabela de Preços das Montadoras. 
 
Fato 
 
Verificou-se que não constam dos autos a Tabela de Preços das Montadoras, referencial utilizado 
para se aplicar o percentual de desconto previsto contratualmente.   
 
No âmbito da auditoria realizada sobre o contrato vigente, cujos resultados constam no Relatório 
de Auditoria nº 201702155, a Unidade informou que não dispõe das referidas tabelas e que os 
orçamentos apresentados são provenientes de um sistema de orçamentação denominado Cilia, de 
propriedade da Contratada.  
 
Cabe ressaltar que os esclarecimentos prestados pela Unidade se deram no âmbito da avaliação da 
execução do Contato nº 26/2017, não sendo possível afirmar que tal situação também tenha 
ocorrido ao longo de toda a vigência do Contrato nº 48/2011 (2011-2016).   
 
De toda forma, apurou-se que as faturas foram atestadas sem a necessária verificação quanto à 
fidedignidade dos valores expressos nas notas fiscais com aqueles constantes na Tabela de Preços 
das Montadoras, sobre os quais foram aplicados os descontos pactuados, com risco de pagamentos 
indevidos.  
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, por meio do Ofício nº 245/2019/GR-UFG, de 22 de fevereiro 
de 2019, o Gestor apresentou a seguinte manifestação: 

 

“(...) informamos que o modelo de contrato a qual esta constatação faz referência não está mais 
em vigor. Ademais, pontuamos que o modelo de contrato em vigor, que possui por objeto "O 
gerenciamento e controle; manutenção; abastecimento da frota" utiliza-se de sistema de 
orçamentação nos moldes AUDATEX/CILIA, que dispõe de tabela de preços de referência para 
peças. 
 
O supracitado mecanismo assegura não somente a conferência da execução do serviço com 
fornecimento de peças pelo preço de parâmetro da tabela de preços peças, como assegura 
potencial de redução deste valor pela possibilidade de até 3 credenciados que fornecerem o 
orçamento competirem pela execução do serviço e fornecimento de peças pelo menor preço. 
 
Além do mais, após a orçamentação, o sistema está instruído de forma a exigir a ação manual do 
fiscal do contrato, que irá analisar e aprovar a proposta que entender mais vantajosa, tal premissa 
em regra pautada pelo critério do menor preço da execução do serviço, salvo em condições 
justiçáveis pode-se aceitar o preço não necessariamente menor dentre os três, desde que 
asseguradas condições favoráveis na execução do serviço, a título de exemplo, garantia 
estendida”.  
 
O gestor se limitou a informar sobre o encerramento do contrato sob análise, fazendo referência 
ao novo modelo de contratação, não se pronunciando sobre a existência das Tabelas das Peças e 
Acessórios.  
 
Ressalta-se que a Unidade deveria ter exigido a disponibilização da referida tabela pela Contratada, 
considerando as disposições contidas no item 5.2.1.2.1 e 22.1.13 do Edital, além do inciso XIII da 
Cláusula Décima Primeira do Contrato nº 48/2011.   
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Ao que parece, a prática de se promover o atesto das faturas sem a devida verificação da 
conformidade dos preços junto à referida tabela, aspecto reconhecido pela UFG no contrato nº 
26/2017, também ocorreu durante a execução do contrato nº 48/2011, evidenciando risco potencial 
de pagamentos indevidos durante os cinco anos de vigência. 
 
Ressalta-se que a verificação das providências indicadas pela Unidade será objeto de 
acompanhamento por meio das recomendações presentes no Relatório de Auditoria nº 201702155.   
  
##/Fato## 

2.1.12. Comparativo entre os contratos nº 48/2011 e nº 26/2017, resultantes dos Pregões nº 
29/2011 e nº 263/2016, respectivamente, destinados à prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de veículos da UFG. 
 
Fato 
 
Com o término da vigência do contrato nº 48/2011, a Unidade realizou o Pregão Eletrônico nº 
263/2016, objetivando contratar empresa especializada na prestação de serviços continuados de 
manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados. 
 
O objeto do certame foi detalhado em seis itens, distribuídos em três grupos, sendo que os itens 
cinco e seis do grupo 3 corresponderam aos itens que eram executados no âmbito do contrato nº 
48/2011.  Ao final do certame, a atual prestadora (Tropical Pneus Ltda.) sagrou-se vencedora, 
tendo firmado o Contrato nº 26/2017 com a UFG.   
 
O quadro a seguir evidencia a comparação entre os valores e descontos obtidos para os objetos 
presentes no Pregão Presencial nº 29/2011 e os correspondentes no Pregão Eletrônico nº 263/2016, 
especificamente os itens cinco e seis, adjudicados, nos dois certames, à empresa Tropical Pneus 
Ltda.:   
 
Quadro – Comparativo de valores e percentuais – Pregões nºs. 29/2011 e 263/2016 

Descrição 
Edital/ 
Contrato 

Estimado Proposta vencedora 

Quant. 
Anual 

Valor 
Unit.  
(hora) 

Valor 
Mensal   
(horas) 

Valor 
anual  
(horas) 

Valor 
total 
anual 

Valor / 
Percentual   

Item 5 -  
Serviço (mão 
de obra) de 
manutenção 
corretiva e 
preventiva em 
alinhamento, 
suspensão, 
balanc. e freios, 
em veículos 
leves e pesados. 

Edital nº 
29/2011  
Cont. nº 
48/2011   

1.550 81,00 10.462,50 125.550,00 118.261,10 76,29 

Edital nº 
263/2016 
Cont. nº 
26/2017 

1.550 155,83 20.128,05 241.536,50 61.287,00 39,54 

Item 6 -  
Fornecimento 
de peças de 
reposição e 
acessórios em 
veículos leves e 
pesados. 

Edital nº 
29/2011  
Cont. nº 
48/2011 

1 500,00 15.000,00 180.000,00 169.560,00 5,8% 

Edital nº 
263/2016 
Cont. nº 
26/2017 

- - 25.350,00 304.200,00 129.285,00 57,50% 

Fonte: Processos nº 23070.004061/2011-89 e nº 23070.015326/2016-89 
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Ao se comparar os dois certames, evidenciou-se que o valor da mão de obra (item cinco) resultante 
do Pregão nº 29/2011 é 93% superior ao apurado na licitação empreendida em 2017. No que tange 
ao fornecimento de peças (item seis), observou-se que o pregão realizado em 2011 resultou em 
apenas 5,8% de desconto frente a 57,5% obtido no Pregão nº 263/2016, correspondendo a uma 
elevação de 890%, o que denota a discrepância entre os resultados alcançados em cada licitação, 
mesmo em se tratando do mesmo objeto e do mesmo licitante vencedor. 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, por meio do Ofício nº 245/2019/GR-UFG, de 22 de fevereiro 
de 2019, o Gestor apresentou a seguinte manifestação: 
 
“(...)Por derradeiro, no que diz respeito aos Itens 13 e 14, enfatizamos que o supracitado modelo 
de contrato não está mais em vigor. E, conforme afirmado em resposta ao item 7, o contrato 
sucedâneo está próximo do período de encerramento contratual, não sendo mais utilizados os 
serviços da empresa. 
 
Ademais visando atuar pautada pelo princípio da economicidade, a Divisão de Transportes da 
UFG está adotando novos modelos de contratos, nos moldes citados na resposta ao item 12. 
 
Adicionalmente, ressalta-se a adoção de mecanismos de controle conforme pontuada em respostas 
anteriores de forma a verificar o valor da peça balizada pelo preço de mercado, utilizando caso 
não dispunha de tabela de preços das fabricantes, sistema de gerenciamento cuja possuem 
software nos moldes AUDATEX/CILIA, com tabela de preço de referência de mercado 
amplamente aceita e reconhecida no mercado. 

 

Conforme se observa, o gestor não apresentou justificativas para os elementos apontados na 
constatação. Registrou, apenas, que o contrato nº 48/2011 já foi finalizado e que o contrato nº 
26/2017 encontra-se próximo de encerramento contratual, não sendo mais utilizado.   
 
A discrepância dos valores contratados nos dois instrumentos, ambos firmados com a mesma 
empresa, corroboram outros aspectos já registrados neste Relatório, que indicam que não houve o 
pleno atendimento ao interesse público no Pregão Presencial nº 29/2011, no sentido de se obter a 
proposta mais vantajosa para a Administração.   
  
##/Fato## 

2.1.13. Diferença verificada no valor bruto cobrado pelas peças adquiridas, quando 
comparadas as notas fiscais emitidas no âmbito dos Contratos nº 48/2011 e 26/2017. 
 
Fato 
 
No que concerne ao fornecimento de peças, os dois contratos firmados com a empresa Tropical 
Pneus Ltda estabelecem que o desconto ofertado pela Contratada deve incidir sobre a Tabela de 
Preços das Montadoras.  
 
Conforme já registrado, verificou-se que a Unidade não dispõe da referida tabela, utilizando-se, 
ao menos atualmente, de sistema orçamentário de uso da Contratada, que subsidia a identificação 
do valor bruto da peça, sobre o qual deve ser aplicado o desconto pactuado.  
 
Independente disso, em tese, o valor bruto de determinada peça deve ser o mesmo, salvo eventuais 
diferenças de reajustes de preços, em função do lapso temporal da aquisição. A expectativa é que 
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o preço final sofra sensível variação, haja vista a diferença substancial entre o desconto ofertado 
em cada contrato (5,8% e 57,5%).  
 
Contudo, ao se comparar uma amostra não probabilística de notas fiscais geradas em 2016 
(contrato nº 48/2011) com outras emitidas em 2017 (contrato nº 26/2017), identificou-se que o 
valor bruto de determinadas peças sofreu modificações relevantes, conforme demonstrado a 
seguir: 
 
Quadro – Comparativo do valor bruto das peças, nos dois contratos analisados.   

Ord Contrato n°: 
48/2011 

Desconto: 5,8% 
26/2017 

Desconto: 57,5% Perc.  
acréscimo 

do Vlr.  
Bruto  
(B/A) 

 
Cód. 
peça 

Descrição 
da Peça 

Nota 
Fiscal / 
Data/ 

Veículo 

Valor 
Unit. 
Bruto 

(A) 

Valor 
Unit.  

Liquido 

Nota 
Fiscal 

Valor 
Unit. 
Bruto 

(B) 

Valor 
Unit. 
Líq.  

01 

27680 
Bucha TS 
Feixe Mola 
TS Ranger  

20954 
18/1/2016 

Ranger 
OGP-
6642 

120,00 113,04 
26667 

4/7/2017 
Ranger 
OGP-
6642 

 

213,00 90,52 77,5% 

54021 
 

Algema 
Feixe Mola 
TS Ranger 
Multimarca  

312,00 293,90 1.115,00 473,87 257,3% 

02 

27680 
Bucha TS 
Feixe Mola 
TS Ranger  

20.958 
18/1/2016 

Rager 
(NVP-
3134) 

120,00 
 

113,04 

26667 
4/7/2017 
Ranger 
(NVP-
3134) 

 

213,00 90,52 77,5% 

54021 

Algema 
Feixe Mola 
TS Ranger 
Multimarca 

412,00 388,10 1.115,00 473,87 170,63% 

34275 
Suporte 
Mola TS  
Multimarca 

275,00 259,05 850,00 361,25 209,09% 

Exames realizados pela CGU, em 21 de junho de 2018. 

 
Na maioria dos itens analisados, evidenciou-se que mesmo sendo o percentual de desconto do 
novo contrato (57,5%) significativamente maior que o contrato anterior (5,8%), a majoração do 
valor bruto implicou em um valor final a pagar maior que o obtido no contrato anterior.   
 
Ressalta-se que se trata de análise realizada sobre uma amostra não probabilística de notas fiscais, 
sendo que tais resultados não devem ser estendidos ao universo faturado. Além disso, não se obteve 
informações sobre alterações significativas nos preços das peças no período avaliado (2016 a 
2017), aspecto que, caso tenha ocorrido, necessita ser evidenciado pela Contratada.   
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, por meio do Ofício nº 245/2019/GR-UFG, de 22 de fevereiro 
de 2019, o Gestor apresentou a seguinte manifestação: 
 
“(...)Por derradeiro, no que diz respeito aos Itens 13 e 14, enfatizamos que o supracitado modelo 
de contrato não está mais em vigor. E, conforme afirmado em resposta ao item 7, o contrato 
sucedâneo está próximo do período de encerramento contratual, não sendo mais utilizados os 
serviços da empresa. 
 
Ademais visando atuar pautada pelo princípio da economicidade, a Divisão de Transportes da 
UFG está adotando novos modelos de contratos, nos moldes citados na resposta ao item 12. 
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Adicionalmente, ressalta-se a adoção de mecanismos de controle conforme pontuada em respostas 
anteriores de forma a verificar o valor da peça balizada pelo preço de mercado, utilizando caso 
não dispunha de tabela de preços das fabricantes, sistema de gerenciamento cuja possuem 
software nos moldes AUDATEX/CILIA, com tabela de preço de referência de mercado 
amplamente aceita e reconhecida no mercado”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, o gestor não apresentou justificativas para os elementos apontados na 
constatação. Registrou, apenas, que o contrato nº 48/2011 já foi finalizado e que o contrato nº 
26/2017 encontra-se próximo de encerramento contratual, não sendo mais utilizado. Finalizou 
indicando a existência de novos modelos de contratação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de 
controle. 
 
Em que pese a situação dos contratos mencionados, diante dos indícios observados na amostra 
analisada, a Unidade deve promover a ampliação dos exames, no sentido de verificar a reincidência 
da situação apontada em outros pagamentos. Em caso afirmativo, demandar à Contratada para que 
sejam apresentadas as evidências que justifiquem a discrepância nos preços brutos faturados, 
quando comparados os dois contratos.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Promover a verificação das notas fiscais pagas nos exercícios de 2015 e 2016, 
de forma a identificar discrepâncias significativas no preço bruto faturado para peças fornecidas 
no âmbito dos dois contratos, solicitando à contratada a disponibilização de evidências que 
justifiquem as diferenças apuradas, incluindo os casos indicados nessa constatação.   
 
 
2.2 Parte 2 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de medidas 

preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal descentralizado. 

 
3. Consolidação de Resultados 
 
 
Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está 
adequada e exige providências de regularização por parte dos gestores federais.  

 

No tocante à potencial ocorrência de superfaturamento, aspecto central da demanda, a 
impossibilidade de acesso à Tabela de Preços das Montadoras, referencial utilizado para aplicação 
do desconto pactuado e obtenção do preço a ser pago, prejudicou uma conclusão objetiva sobre a 
questão.  
 
Contudo, observando o escopo estabelecido e a amostra de pagamentos analisada, identificou-se 
impropriedades na realização do Pregão Presencial nº 29/2011 e na execução do Contrato nº 
48/2011 que, somadas, evidenciam que a contratação não atingiu plenamente os objetivos 
previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.   
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Conforme demonstrado neste Relatório, a superestimativa dos preços orçados, a opção por 
realização de pregão presencial em detrimento da forma eletrônica, as deficiências na publicidade 
e a existência de somente uma proposta válida, inviabilizando a ocorrência da salutar disputa de 
lances, contribuíram para que a almejada competitividade não fosse efetivamente alcançada para 
o certame em referência.  
 
Como consequência, a UFG selecionou a única proposta considerada válida, cujo preço de R$ 
76,29/hora relativo à mão de obra e de 5,8% de desconto no fornecimento de peças já se mostrava 
significativamente superior àquele praticado em contratos anteriores (R$ 10,09/hora e percentual 
médio de desconto de 75%). Embora o modelo dessas contratações fosse diferente, tais parâmetros 
deveriam ter sido considerados não só na fase de orçamentação pela unidade requisitante, como 
também levados ao conhecimento da autoridade competente, antes da homologação do certame. 
 
Além disso, o preço contratado (R$ 76,29) para a prestação de serviços de mão de obra foi 
aproximadamente 118% superior ao valor (R$ 35,00) que a própria empresa vencedora da licitação 
apresentou quando da fase de pesquisa de preços.   
 
Tais aspectos deveriam ter sido objeto de uma análise crítica da Unidade quanto aos resultados 
alcançados na licitação, inclusive na pertinência de se adotar as prerrogativas presentes no art. 49 
da Lei 8.666/93, que trata da revogação da licitação por razão de interesse público, desde que 
respeitado o contraditório e a ampla defesa.  
 
A ocorrência de impropriedades e irregularidades também foi observada durante a fase de 
execução contratual. Verificou-se que as sucessivas prorrogações do contrato se deram sem a 
adequada averiguação dos preços praticados por outros órgãos públicos em contratações similares, 
no sentido de avaliar se as condições pactuadas se mostravam aderentes àquelas praticadas pelo 
mercado e vantajosas para a Administração.  
 
Constatou-se que os pagamentos relativos a peças foram efetivados sem a utilização da Tabela de 
Preços das Montadoras, instrumento obrigatório e indispensável para a conferência e atesto das 
faturas. Além disso, identificou-se pagamentos sem a concessão do desconto pactuado ou mesmo 
em duplicidade. 
  
No que se refere à mão de obra relativa aos serviços prestados, constatou-se pagamentos efetivados 
em desacordo com o especificado na tabela vinculada ao contrato, com a utilização de quantitativos 
superiores ao fixado, ou destinados a itens não especificados e/ou com descrição insuficiente.  
 
Tais fatos evidenciaram deficiências estruturais nos controles internos relativos ao 
acompanhamento da execução do contrato, os quais foram objeto de detida análise no Relatório 
de Auditoria nº 201702155, que tratou do Pregão Eletrônico nº 263/2016 e do Contrato nº 26/2017, 
também celebrado com a empresa Tropical Pneus Ltda., que sucedeu o contrato ora em comento. 
 
Nesse ponto, convém registrar as diferenças significativas obtidas no preço do novo contrato, 
sendo R$ 39,54/hora da mão de obra e 57,50% de desconto para o fornecimento de peças. Tais 
números corroboram os demais apontamentos, no sentido de que, em termos nominais, as 
condições pactuadas no contrato nº 48/2011 se mostravam sensivelmente desarrazoadas.  
 
Por outro lado, estendendo o escopo inicialmente previsto, a análise preliminar comparativa de 
uma amostra não probabilística das mesmas peças fornecidas no âmbito dos dois contratos (2016 
e em 2017) evidenciou que a concessão de descontos mais elevados não refletiu, na maioria dos 



29 

 

casos, em um preço líquido menor a pagar. Tal fato decorreu de uma majoração do valor bruto das 
peças, aspecto que deve ser objeto de aprofundamento por parte da Unidade, mediante a ampliação 
da amostra e da requisição de justificativas junto à Contratada.   
 
Tendo em vista que o contrato nº 48/2011 se encerrou em 2016 e que o seu sucedâneo encontra-
se próximo de encerramento contratual, não sendo mais utilizado pela Unidade em função das 
falhas identificadas por esta Controladoria, as recomendações proferidas se destinam à ações 
visando a restituição junto à Contratada de valores pagos indevidamente, além de orientações 
quanto à necessidade de observância de normativos, adoção de medidas para aperfeiçoamento de 
controles e práticas administrativas, que serão acompanhadas por meio do Plano de Providências 
Permanente. 
 

 


