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Relatório nº 201702155 
 

 

Qual foi o trabalho 

realizado? 
 

Avaliação dos Resultados da 

Gestão da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) como 

o objetivo de avaliar a 

regularidade na execução do 

macroprocesso de compras e 

contratações da Universidade 

em 2017. 
 

 

Por que o trabalho foi realizado? 
 

A UFG homologou 484 processos licitatórios em 2017, 

no valor total de R$ 116.048.501,93. Além dessa 

materialidade, o macroprocesso em questão subsidia a 

execução dos processos finalísticos, o que denota a sua 

relevância para o alcance dos objetivos estratégicos da 

Universidade. 
 

Quais as conclusões alcançadas? Quais 

recomendações foram emitidas? 
 

Identificou-se impropriedades e irregularidades nos 

processos analisados, destacando-se: Deficiências no 

planejamento de aquisições e de contratações, 

evidenciando-se a superestimativa de itens e preços 

orçados; Sobrepreço em aquisições e contratações, 

minimizado em função da execução contratual não ter 

se iniciado e/ou estar em estágio inicial; Deficiências 

na publicidade dos certames; Risco de montagem ou 

direcionamento em processo de dispensa de licitação e; 

Deficiências nos controles internos relacionados à 

fiscalização de contrato de manutenção veicular, com a 

ocorrência de pagamentos sem a aplicação dos 

descontos pactuados, superfaturamento no quantitativo 

de horas e pagamentos de peças e serviços sem a 

confirmação dos preços junto às tabelas referenciais. 

 

Recomendou-se à UFG: Aperfeiçoar o planejamento 

das aquisições, evitando a superestimativa de 

quantidade e priorizando a orçamentação dos preços de 

acordo com os parâmetros estabelecidos nos incisos I e 

II da IN nº 05/2014; Apurar os casos em que se 

identificou superfaturamento, adotando medidas 

visando a sua apuração e regularização; Dar plena 

publicidade aos pregões realizados, mediante 

observância ao disposto no Decreto nº 5.450/2005; 

Realizar mapeamento dos riscos envolvendo a 

execução do contrato nº 26/2017 – fornecimento de 

peças de veículos, elaborando um Plano de 

Fiscalização que contemple o desenvolvimento e/ou 

aperfeiçoamento de controles internos compatíveis com 

os riscos identificados. 

 

  

Ministério da Transparência e 

Controladoria Geral da União 
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Exercício: 2017 

Processo: 00208.100492/2017-62 

Município: Goiânia - GO 

Relatório nº: 201702155 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE 

GOIÁS 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Superintendente CGUGO,  

 

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação dos 

Resultados da Gestão na Universidade Federal de Goiás, realizado de acordo com os 

preceitos contidos na Ordem de Serviço n.º 201702155 e em atendimento ao inciso II do 

Art. 74, da Constituição Federal de 1988, de acordo com o qual cabe ao Sistema de 

Controle Interno: “comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 

administração federal”.   

 

1. Introdução 
 

O presente trabalho foi realizado em Goiânia/GO, com o objetivo de avaliar a 

regularidade nas aquisições e contratações realizadas pela Universidade Federal de 

Goiás (UFG) no exercício de 2017, no âmbito da execução do macroprocesso de 

compras e contratações.  

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 19 de fevereiro a 14 de março de 

2018, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 

Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.  

 

1. Arranjo institucional e dados sobre a execução do macroprocesso avaliado.  

 

A execução do macroprocesso de compras e contratações da Unidade é conduzida pela 

Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD), que exerce papel estratégico, 

especialmente na supervisão e coordenação das ações. Conforme delegação conferida 

pelo Reitor da UFG, compete ao Pró-Reitor de Administração e Finanças ordenar 
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despesas, autorizar e homologar procedimentos licitatórios. As atividades operacionais 

estão descentralizadas em cinco “unidades”: Departamento de Material e Patrimônio 

(DMP) e o Centro de Gestão do Espaço Físico (CEGEF), órgãos administrativos que 

atuam vinculados à PROAD, Biblioteca Central e Regionais de Catalão e Jataí.  

 

No exercício em questão foram homologados 484 processos, no valor de R$ 

116.048.501,93. O quadro a seguir evidencia o comparativo entre as licitações 

homologadas nos exercícios de 2016 e 2017:   

 

Quadro – Comparativo das licitações homologadas em 2016 e 2017   

Exercício  2016 2017 

Descrição 
Quant. 

Proc. 

Repres. 

(Quant.)  

Valor 

Homologado 

Repres.  

(Valor)  

Quant. 

Proc. 

Repres. 

(Quant) 

Valor 

Homologado 

Repres. 

(Valor)  

Convite 3 0,47%        217.180,78 0,08% 2 0,41% 123.971,86 0,11% 

Tomada de 

Preços 
17 2,64%     8.617.888,13  3,19% 10 2,07% 5.634.166,73 4,86% 

Concorrência 10 1,55%   69.778.772,49  25,80% 7 1,45% 5.247.335,00 4,52% 

Pregão 203 31,47%   97.832.199,38  36,17% 124 25,62% 42.865.108,24 36,94% 

Dispensa e 

Cotação 
347 53,80%   91.523.168,40  33,84% 265 54,75% 59.081.901,81 50,91% 

Inexigibilidade  65 10,08%     2.501.139,63  0,92% 76 15,70% 3.096.018,29 2,67% 

Total 645 100,00% 270.470.348,81  100,00% 484 100,00% 116.048.501,93 100,00% 

Exames realizados pela CGU em 29.1.2018, a partir dos dados disponibilizados pelo DW-SIASG. 

 

Quando comparados os dados de 2017 com os do exercício anterior, verificou-se 

redução no total de processos e no valor total homologado, correspondente a 25% e 

57%, respectivamente. No tocante às modalidades empregadas (convite, tomada de 

preços, concorrência e pregão), observou-se redução nos valores nominais, mantendo-

se, de forma geral, a participação relativa de cada uma delas frente ao montante 

homologado no exercício, exceto em relação à Concorrência, em que houve redução. 

Cabe destacar que as Dispensas/Cotações realizadas pela Unidade aumentaram sua 

participação frente ao total homologado do exercício, passando de 33,84% para 50,91%.   

 

2. Objetivos, escopo e metodologia aplicada.  

 

Esta ação de controle dá prosseguimento ao acompanhamento da execução do 

macroprocesso em referência, que foi objeto de avaliação de controles internos por 

ocasião da Auditoria Anual de Contas de 2017, relativo ao exercício de 2016. Naquela 

oportunidade, foram identificadas deficiências nos controles empregados pela UFG, 

sendo expedidas diversas recomendações destinadas especialmente à instituição de 

normativos estabelecendo competências e responsabilidades, e à formalização de 

práticas, rotinas e mecanismos a serem adotados pelos servidores envolvidos. Tais 

recomendações ainda se encontram em implementação.  

 

No presente trabalho objetivou-se averiguar os principais aspectos envolvidos nas 

aquisições e contratações realizadas pela Unidade, no exercício de 2017. Em síntese, 

avaliou-se:  
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a) Planejamento do objeto, especialmente em termos quantitativos.   

b) Orçamentação de custos.   

c) Manifestação da Procuradoria Federal/UFG e das áreas técnicas, quando 

aplicável. 

d) Regularidade no processo licitatório, incluindo a verificação de eventual 

montagem, simulação ou mesmo direcionamento.   

e) Regularidade nas contratações diretas (dispensa e inexigibilidade).  

f) Execução contratual, incluindo a verificação das eventuais prorrogações. 

g) Pagamentos efetivados vinculados aos contratos analisados.   

 

Para tanto, realizou-se uma amostragem não probabilística de processos licitatórios 

homologados no exercício de 2017, por meio dos dados disponibilizados no site do 

governo federal (dw.comprasnet.gov.br), que reúne informações do Sistema Integrado 

de Administração de Serviços Gerais (SIASG), do Portal de Compras (Comprasnet) e 

do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).  

 

A seleção se deu a partir de critérios de materialidade, criticidade e relevância, 

observando, ainda, a capacidade operacional da equipe frente ao período previamente 

estabelecido para a execução da ordem de serviço. Neste sentido, não se incluiu na 

amostra: (i) processos adquiridos e/ou executados em campus da UFG localizado fora 

de Goiânia; (ii) processos relativos a obras e serviços de engenharia (exceto pequenas 

reformas e elaborações de projetos); (iii) processos relativos à terceirização de mão de 

obra; e (iv) processos relacionados às Fundações vinculadas à Unidade, avaliados em 

outras ações de controle recentes. 

 

A extensão e profundidade na aplicação dos procedimentos foi definida 

individualmente, considerando o estágio de execução de cada processo selecionado na 

amostra. O quadro a seguir evidencia a composição da amostra:   

 

Quadro – Amostra de processos avaliados 
Descrição Quantidade de 

processos em 2017   
Valor homologado 

em 2017  
Quantidade 

de processos 

avaliados 

Valor 

envolvido  

Processos licitatórios 143 53.870.581,83 6 10.391.408,36 

Dispensa 265 59.081.901,81 1 7.000,00 

Inexigibilidade 76 3.096.018,29 1 67.915,36 

Total 484 116.048.501,93 8 10.466.323,72 
 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 

A abordagem adotada por esta Controladoria objetivou responder às seguintes questões 

de auditoria:  

 

1. O objeto licitado pode ser considerado bem planejado?   

 

Verificou-se deficiências no planejamento das aquisições e contratações, abrangendo, 

inclusive, a fixação dos quantitativos licitados e os preços unitários estimados. 

 

Sobre o planejamento das licitações, vale mencionar os Pregões Eletrônicos nº 48/2017 

e nº 152/2017, destinados a contratar empresa para a prestação de serviços de 
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hospedagem para convidados da UFG, onde se identificou a ausência de estudos que 

fundamentassem a opção adotada pela Universidade, abrangendo, inclusive, uma análise 

da economicidade da contratação, considerando a existência de outras formas de 

realização da despesa.   

 

Ainda nos pregões em referência, constatou-se a superestimativa nos quantitativos 

licitados, que totalizaram 6.000 diárias, para um período de 12 meses. Apesar da 

contratação ser realizada por meio do Sistema de Registro de Preços, ressalta-se que a 

superestimativa das quantidades licitadas pode afastar potenciais interessados, com 

impacto na competitividade dos certames.   

 

Em vários processos, apurou-se que a estimativa de preços dos itens licitados foi 

baseada exclusivamente em orçamentos apresentados por fornecedores, sem observar o 

disposto na IN nº 05, de 27 de junho de 2014, que trata da necessidade de priorização da 

realização da pesquisa de preços a partir na base de compras do Governo Federal e de 

outros entes públicos. Tal conduta acarretou a superestimativa dos preços em três 

processos analisados.   

 

2. O orçamento da licitante vencedora apresenta sobrepreço?  

 

O sobrepreço caracteriza-se na aceitação de proposta de objeto com valor superior ao 

praticado pelo mercado. Em termos de impacto, o sobrepreço pode acarretar a 

ocorrência de superfaturamento, caso ocorra a execução contratual, que pode ser 

definido como a importância paga a maior, decorrente da comparação entre o valor pago 

em um contrato e o realmente devido, apurado a preço de mercado.  

 

Identificou-se a ocorrência de sobrepreço em três processos analisados, sendo que em 

dois deles observou-se deficiências nas pesquisas de preços realizadas na fase de 

orçamentação da licitação. Tal aspecto vai ao encontro da jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União, no sentido de que as deficiências na pesquisa de preços podem 

acarretar o comprometimento ao atendimento do princípio da seleção da proposta mais 

vantajosa, conforme Acórdão nº 2.829/2015 – Plenário.    

 

Em termos nominais, releva destacar o sobrepreço identificado em determinados itens 

da Concorrência nº 05/2017, que somados alcançaram R$ 423.000,00. Ressalta-se, 

contudo, que em termos de impacto, a ocorrência de superfaturamento decorrente do 

sobrepreço observado tanto nesse processo como nos demais foi minimizada, em função 

da ausência de execução contratual ou pelo fato da mesma encontrar-se em estágio 

inicial, gerando valores de baixa materialidade, conforme registrado neste relatório.   

 

3. Houve a devida apreciação do edital por parte da área jurídica e/ou técnica do órgão 

promovedor da licitação? 

 

Observou-se que a Unidade promoveu o encaminhamento dos processos licitatórios e de 

contratação direta para a manifestação prévia da Procuradoria Jurídica da UFG. Tal 

sistemática foi verificada em todos os processos analisados, com exceção do processo 

de dispensa, em observância à Orientação Normativa AGU nº 46, de 26 de fevereiro de 

2014.   
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Ainda como boa prática, cabe ressaltar o alinhamento dos editais elaborados pela 

Unidade frente às minutas disponibilizadas pela Advocacia-Geral da União, aspecto 

observado nos processos analisados, com exceção do edital da Concorrência nº 05/2017.  

 

4. Participaram da seleção empresas sem regularidade jurídica, fiscal ou trabalhista? 

 

Nos processos analisados, verificou-se que as empresas participantes estavam regulares 

quanto aos aspectos jurídico, fiscal e trabalhista.   

  

5. Houve licitação montada ou simulada, ou direcionamento na contratação? 

 

Verificou-se na Dispensa nº 238/2017 um conjunto de fatores que, somados, indicam 

riscos ao comprometimento do caráter competitivo, a saber:  

 

(i) Deficiências na pesquisa de preços que embasou a contratação.   

(ii) Similaridade nas propostas apresentadas por dois licitantes, com risco da ocorrência 

de compartilhamento de arquivo ou modelo de proposta.   

(iii) Licitantes sem estrutura física compatível ou não atuantes em ramo da atividade do 

objeto licitado.  

(iv) Superfaturamento nas peças adquiridas no âmbito da contratação realizada. 

 

Quanto aos demais processos, não se identificou indícios de licitação montada ou 

direcionamento na contratação.  

 

Contudo, no âmbito das análises realizadas, observou-se deficiências na publicidade dos 

pregões conduzidos pelo DMP/UFG, relacionadas à ausência de publicação em jornais 

de grande circulação regional ou nacional dos extratos, em descumprimento ao disposto 

no art. 17, item III, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. Trata-se de falha 

sistêmica, com potencial impacto na competitividade dos certames.   

 

6. A contratação direta se enquadra em uma das hipóteses da Lei 8.666/1993 e apresenta 

fundamentação legal correta e justificativa adequada? 

 

Observou-se que o processo de inexigibilidade foi fundamentado em hipótese prevista 

na Lei Geral de Licitações, devidamente justificada. 

 

No que concerne ao processo relativo à Dispensa nº 238/2017, embora os valores 

estejam dentro daqueles previstos na legislação para a contratação direta, verificou-se a 

ausência de caracterização detalhada do objeto e de evidências de que a realização dos 

serviços não poderia ser realizada por unidades da UFG ou por meio de contrato já 

existente, o que fragilizou a justificativa apresentada.  

 

7. O contrato foi executado pela empresa selecionada e a prorrogação da vigência, caso 

existente, ocorreu de acordo com o previsto na legislação?  

 

Constatou-se a regularidade na formalização dos instrumentos contratuais (contratos e 

atas de registro de preços) com as empresas vencedoras dos certames analisados.  

 

A verificação da execução contratual se deu apenas nos processos que já se 

encontravam nesse estágio, sendo realizada a partir de análise documental. Observou-se 
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o atendimento ao quesito em referência, sendo que no que concerne à prorrogação da 

vigência, tal situação ocorreu somente no Contrato nº 88/2017, e atendeu aos requisitos 

legais.   

   

8. O contrato foi executado nos prazos, etapas, quantidades e requisitos de qualidade 

nele definidos? 

 

De forma a responder essa questão de auditoria, realizou-se a verificação da execução 

do Contrato nº 26/2017, originário do Pregão Eletrônico nº 263/2016, integrante da 

amostra. Como resultado, identificou-se a ocorrência de impropriedades e 

irregularidades, conforme indicado a seguir:   

 

(i) Execução e pagamento de serviços superior ao saldo existente.   

(ii) Pagamentos efetivados sem a aplicação do desconto sobre o fornecimento de pneus.   

(iii) Superfaturamento no quantitativo de horas cobradas para realização dos serviços.  

(iv) Pagamento de serviços para itens não contidos na Tabela Tempária ou com 

descrição insuficiente. 

(v) Pagamento pelo fornecimento de peças sem a verificação quanto à aderência aos 

valores previstos na Tabela de Preços das Montadoras. 

 

Avaliou-se, ainda, os controles internos relacionados à fiscalização do referido contrato, 

sendo identificada a ausência de controles e/ou a sua insuficiência, decorrentes da 

ausência de um mapeamento de riscos na execução contratual, que possa subsidiar a 

definição de um plano de fiscalização compatível com os riscos identificados.   

 

9. As   alterações   contratuais   de   objeto   e   valor   guardam   conformidade   com   

as   condições e limites estabelecidos pela legislação?  

 

A ocorrência de alterações contratuais de valor foi verificada especificamente no 

Contrato nº 26/2017, sendo que a celebração do aditivo contratual atendeu a legislação 

vigente.   

 

10. O pagamento dos valores contratados está sendo realizado de acordo com a 

legislação e o instrumento contratual? 

 

Conforme já registrado, identificou-se irregularidades nos pagamentos realizados no 

âmbito do contrato nº 26/2017, relacionadas à não aplicação dos descontos pactuados, 

ao superfaturamento de quantitativos de horas, a ausência de confirmação dos preços 

faturados junto às tabelas referenciais, além da extrapolação do saldo contratual.  

 

No que tange aos demais contratos analisados, releva ainda ressaltar a ocorrência de 

superfaturamento identificada no item 12 da Concorrência nº 05/2017, o que demanda 

ação corretiva, embora o impacto seja de baixa materialidade. 
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3. Conclusão 

 

Os trabalhos realizados permitiram aprofundar a avaliação do macroprocesso de 

compras e contratações, iniciada à época da Auditoria Anual de Contas de 2017. Além 

da ampliação da amostra de processos, a presente análise avançou sobre a execução 

contratual, os pagamentos realizados e eventuais acréscimos e prorrogações realizados.   

 

Baseado na amostra analisada e observando o escopo estabelecido, os trabalhos 

permitiram identificar que a Unidade adota um conjunto de práticas e rotinas 

operacionais direcionadas a cumprir com os aspectos formais e legais relacionados aos 

procedimentos de compras e contratações. A aderência da quase totalidade das minutas 

de seus editais com as disponibilizadas pela Advocacia-Geral da União e existência de 

controles operacionais (checklists) são exemplos de boas práticas administrativas 

adotadas pela Unidade.   

    

Por outro lado, verificou-se impropriedades e irregularidades no âmbito do 

macroprocesso avaliado, a seguir sintetizadas:  

 

(a) Deficiências no planejamento das aquisições e contratações, com a ocorrência de 

superestimativa na quantidade dos itens licitados e nos preços orçados.   

(b) Sobrepreço identificado em determinadas aquisições e contratações, sendo que a 

ocorrência de superfaturamento foi minimizada em função da execução contratual não 

ter se iniciado e/ou estar em estágio inicial.  

(c) Deficiências na publicidade dos certames licitatórios, ante a ausência de publicação 

dos pregões em jornais de grande circulação nacional ou regional. 

(d)  Risco de montagem ou direcionamento identificado em dispensa de licitação.   

(e) Deficiências nos controles internos relacionados à fiscalização de contrato de 

manutenção veicular, gerando a ocorrência de pagamentos sem a aplicação dos 

descontos pactuados, superfaturamento no quantitativos de horas e pagamentos de peças 

e serviços sem a confirmação dos preços junto às tabelas referenciais.   

 

Nesse contexto, conclui-se que a Unidade deve adotar medidas visando regularizar as 

situações em desconformidade identificadas neste relatório, com destaque para:   

 

(i)  Aperfeiçoar o planejamento das aquisições, evitando a superestimativa de 

quantidade e priorizando a orçamentação dos preços de acordo com os parâmetros 

estabelecidos nos incisos I e II da IN nº 05/2014, fixando competência para que o 

DMP/UFG verifique o atendimento desse requisito.   

(ii) Apurar os casos em que se identificou superfaturamento no âmbito deste relatório, 

adotando medidas visando a sua apuração e regularização. 

(iii) Dar plena publicidade aos pregões realizados, mediante observância ao disposto no 

Decreto nº 5.450/2005.   

(iv) Realizar mapeamento dos riscos envolvendo a execução do contrato nº 26/2017, 

elaborando um Plano de Fiscalização que contemple o desenvolvimento e/ou 

aperfeiçoamento de controles internos compatíveis com os riscos identificados.   

(v) Verificar a conformidade dos preços dos itens já faturados no âmbito do contrato nº 

26/2017 frente às tabelas referenciais vinculadas ao contrato, adotando medidas visando 

a restituição de valores pagos a maior.   
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As recomendações registradas neste relatório serão acompanhadas por meio do Plano de 

Providências Permanente da Unidade.   
 

Goiânia/GO, 26 de julho de 2018. 

 

 

_______________________________________________ 
Ordem de Serviço nº 201702155 

 

1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

1.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Realização de pesquisa de preços para o Edital nº 263/2016 exclusivamente junto a 

fornecedores, sem considerar preços praticados em outras contratações efetivadas 

por órgãos públicos. 

 

Fato 
 

No âmbito da análise do Pregão Eletrônico nº 263/2016, verificou-se que a Unidade 

realizou pesquisa junto a empresas do ramo, de forma a estimar os preços de mercado, 

conforme abaixo:   

 

Quadro – Demonstrativo da Pesquisa de Preços do Pregão nº 263/2016 
Descrição do Item Quant. Preço 

1 

Preço 

2 

Preço 

3 

Média 

Hora 

Hora 

Mensal  

Hora 

Anual 

5 -  Serviço (mão de 

obra) de manutenção 

corretiva e 

preventiva em 

alinhamento, 

suspensão, balanc. e 

freios, em veículos 

leves e pesados. 

1.550 

horas/ano 
165,00 160,00 142,50  155,83 20.128,05 241.536,50 

Descrição do Item Valor 

Mensal   

Perc. 

Desc. 1   

Perc. 

Desc. 2   

Perc. 

Desc. 3 

Média 

Desc. 

Valor 

Mensal 

Valor 

Anual  

6 -  Fornecimento de 

peças de reposição e 

acessórios em 

veículos leves e 

pesados. 

25.350,00 10% 5%(¹) - 7,5% 25.350,00 304.200,00 

Total Estimado para o Grupo 3: 545.736,50 

Fonte: Processo nº 23070.015326/2016-89 

Conforme se observa, a Unidade restringiu sua pesquisa de preços junto a empresas do 

ramo, sem observar as orientações contidas na Instrução Normativa SLTI nº 5, de 27 de 

junho de 2014, que indica ser preferencial a utilização dos preços constantes no painel 

do governo federal e os praticados nas contratações realizadas por outros órgãos 

públicos. 
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Sobre o assunto, é importante transcrever o posicionamento do Tribunal de Contas da 

União, constante no Acórdão 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”.  

  
##/Fato## 

Causa 
 

A unidade solicitante não evidenciou que efetivou pesquisas no Portal de Compras 

Governamentais, objetivando obter preços praticados por outros órgãos públicos para 

objetos similares. Adicionalmente, a análise crítica realizada pelo DMP/UFG também 

não contemplou essa verificação, fragilizando a estimativa de custos realizada. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 0605/2018/GAB/UFG, de 2 de julho de 2018, o gestor apresentou 

a seguinte manifestação: 

 

“Informamos que à época da realização da pesquisa de preços para a licitação não 

seria possível a consulta ao Painel de Preços do Governo Federal pois este foi lançado 

apenas em 24/04/2017. 

 

A redação da IN SLTI n.° 05 que vigorava à época, em seu art. 2o, dispunha que: 
Art. 2° A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos seguintes 

parâmetros: 

I - Portal de Compras Governamentais http://www. comprasgovernamentais.gov.br/;  

II - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio 

amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;  

III- contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e 

oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou  

IV - pesquisa com os fornecedores. 

 

A UFG optou pela realização da pesquisa com os fornecedores pois, por se tratar de 

objeto particular, com muitas variáveis, não foram encontrados serviços contratados 

no Portal de Compras Governamentais, ferramenta disponível à época, com 

características iguais ou similares às solicitadas”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da Unidade fundamenta-se em dois argumentos:  a impossibilidade de 

se utilizar o Painel de Preços e a ausência de serviços similares contratados no Portal de 

Compras Governamentais. 

 

Sobre o primeiro aspecto, cabe registrar que a Instrução Normativa nº 5/2014 sofreu 

ajustes em sua redação ao longo do tempo, inclusive em função do ferramental 

disponibilizado às Unidades para a pesquisa de preços. Assim, a citação sobre o Painel 

de Preços ocorreu apenas por ser o instrumento atualmente disponibilizado pelo 
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Ministério do Planejamento e por compor o texto atual do referido normativo. Como 

destacado pela Unidade, seria impossível a sua utilização à época. Contudo, certamente, 

poderia ser utilizado o Portal de Compras Governamentais, instrumento anterior e 

disponível quando da realização do certame.   

 

Além disso, conforme destacado na descrição sumária e no campo “fato”, a pesquisa se 

deu exclusivamente junto a fornecedores, não sendo utilizados os preços praticados em 

contratações realizadas por outros órgãos públicos, o que inclui órgãos de outros entes 

públicos, cuja consulta independe de qualquer ferramenta específica de pesquisa.   

 

No tocante ao segundo argumento, que trata da não localização de serviços com 

características iguais ou similares no Portal de Compras Governamentais, é importante 

registrar que não se localizou nos autos qualquer referência da unidade solicitante sobre 

tal aspecto. No que concerne à atuação do DPM, constatou-se a existência de uma 

avaliação dos orçamentos apresentados, contudo, sem se posicionar quanto à ausência 

de preços cotados no Portal de Compras Governamentais ou mesmo junto a outros entes 

públicos, faculdade concedida pela citada instrução normativa.    

 

Cabe ainda destacar que em consulta ao Portal de Compras do Governo Federal, 

identificou-se o Pregão Eletrônico nº 46/2016, realizado pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 18ª Região, no mês de dezembro de 2016, época em que estava em curso os 

procedimentos licitatórios do Pregão Eletrônico nº 263/2016, cujo objeto tem 

características similares. Independente dos preços contratados, seria uma fonte 

importante de consulta. 

 

Vale ressaltar que a constatação em referência teve como objetivo indicar os riscos de se 

superestimar o custo da aquisição quando a orçamentação se utiliza de preços cotados 

exclusivamente junto a fornecedores, prática utilizada pela Unidade no Edital nº 

263/2016 e em outros processos analisados.  

 

Tomando como exemplo o caso em tela, o preço médio para a mão de obra foi de R$ 

155,83. A comparação com o contrato vigente na própria UFG já indicaria o 

descompasso do preço orçado frente ao praticado, que no caso em questão era de R$ 

76,29, ou seja, 50% inferior à média obtida na pesquisa. Já o preço contratado foi de R$ 

39,54.   

 

Cabe acrescentar que no que se refere ao fornecimento de peças, observou-se a 

utilização de somente dois orçamentos de fornecedores, sem justificativa da autoridade 

competente nos autos, em desacordo com o §6º do art. 2º da IN nº 5/2014. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Orientar as unidades requisitantes para priorizarem a orçamentação 

de processos licitatórios baseada nos parâmetros estabelecidos nos incisos I e II da IN nº 

05/2014, justificando, nos autos, os casos em que tal prática não puder ser 

implementada. 

 

Recomendação 2: Estabelecer que na análise realizada pelo DMP/UFG seja verificada a 

compatibilidade dos preços apresentados pelas unidades solicitantes com aqueles 

resultantes de contratações realizadas por órgãos públicos para objetos similares. 
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1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Deficiências na publicidade do Pregão Eletrônico nº 263/2016.  

 

Fato 
 

Analisou-se o processo nº 23070.015326/2016-89, formalizado em 31 de outubro de 

2016, referente ao Pregão Eletrônico nº 263/2016, cujo objeto foi a contratação de 

empresa(s) especializada(s) 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 ainda para 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 UFG.  

 

De acordo com o edital, o objeto foi detalhado em seis itens, distribuídos em três 

grupos. Ressalta-se que a análise se restringiu aos itens cinco e seis do Grupo 3, que 

deram origem ao Contrato nº 26/2017, celebrado entre a UFG e a empresa Tropical 

Pneus Ltda., conforme quadro a seguir:   

 

Quadro – Itens 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 263/2016   

Descrição do 

Item 

Estimado Proposta vencedora 

Quant. 

Anual de 

horas 

Valor da 

hora 

trabalhada 

Valor 

Mensal    

Valor 

anual   

Valor total 

anual 

Valor da 

hora 

trabalhada   

5 -  Serviço (mão 

de obra) de 

manutenção 

corretiva e 

preventiva em 

alinhamento, 

suspensão, balanc. 

e freios, em 

veículos leves e 

pesados. 

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

Descrição do 

Item 

 

Estimado Proposta vencedora 

Média de 

desconto 

(%) 

-  Valor 

Mensal  

Valor 

Anual  

Valor total 

anual 

Percentual 

de desconto  

6 -  Fornecimento 

de peças de 

reposição e 

acessórios em 

veículos leves e 

pesados. 

7,5 - 

 

 

25.350,00 

 

 

304.200,00 129.285,00 57,50 

Total do Grupo 3 545.736,50 190.572,00  

Fonte: Processo nº 23070.015326/2016-89     

 

Verificou-se a inexistência, nos autos, da cópia da divulgação no Diário Oficial da 

União (DOU) e em jornal de grande circulação do aviso relativo à realização do Pregão 

Eletrônico nº 263/2016.  
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Em consulta ao site da Imprensa Nacional, constatou-se que ocorreu a publicação no 

DOU, na data de 15 de fevereiro de 2017, embora a comprovação não tenha sido 

juntada ao processo.   

 

Contudo, não se identificou evidências da publicação em jornal de grande circulação. 

Considerando que o valor estimado do referido Pregão é superior a R$ 1.300.000,00, o 

art. 17, item III, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, determina que a 

divulgação seja também realizada em jornal de grande circulação regional ou nacional, 

aspecto não evidenciado pela Unidade. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Incompreensão dos servidores do DMP/UFG quanto aos dispositivos legais 

relacionados à publicidade dos pregões eletrônicos, prejudicando a efetividade dos 

instrumentos de controle já implementados, relacionados ao tema. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 0605/2018/GAB/UFG, de 2 de julho de 2018, o gestor apresentou 

a seguinte manifestação:   

 

“Quanto à publicação no DOU, a informação é encaminhada automaticamente à 

Imprensa Nacional, ocorrendo de forma concomitante ao lançamento/cadastro da 

licitação no Comprasnet. Nas telas de comprovação dos lançamentos no SIASG é 

possível verificar que os documentos foram encaminhados para publicação e a data da 

publicação no DOU. 

 

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 licitações”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

No que concerne à comprovação da publicação no Diário Oficial da União, as 

informações apresentadas pela Unidade são suficientes para esclarecer a questão.   

 

Por outro lado, confirmou-se a ausência de publicação do edital em jornal de grande 

circulação regional ou nacional, com prejuízo à publicidade do certame.  

 

No tocante à providência indicada pela Unidade para evitar a reincidência de falhas 

dessa natureza, vale ressaltar que editais com valores estimados entre R$ 650.000,00 e 

R$ 1.300.000,00 também devem ser publicados em jornais de grande circulação, 

devendo ser observados os critérios de abrangência estabelecidos no art. 17 do Decreto 

nº 5.450/2005. 

 

Por fim é importante destacar ainda dois aspectos: (i) a Lista de Verificação (fls. 112), 

utilizada pelo DMP para conferir o atendimento de requisitos legais nos procedimentos 

licitatórios, já contempla quesito específico sobre a publicação de editais; e (ii) a falha 

em questão também foi verificada em outros processos da amostra (Pregões Eletrônicos 

nº 048/2017 e nº 154/2017). No caso do primeiro, a Unidade informou que entendia, até 

então, ser desnecessária a referida publicação. 
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Os fatos apresentados indicam tratar-se de falha sistêmica, abrangendo a realização de 

pregões eletrônicos conduzidos pelo DMP/UFG. Assim, cabe à Unidade realizar 

capacitação específica sobre o tema junto aos servidores envolvidos, de forma a dar 

efetividade aos instrumentos de controle já existentes, viabilizando o pleno atendimento 

aos princípios da publicidade e transparência na condução dos certames licitatórios. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Orientar os servidores envolvidos na realização de procedimentos 

licitatórios, enfatizando a importância da efetiva utilização dos controles já existentes, 

de forma a dar cumprimento do Decreto nº 5.450/2005, em especial no que se refere à 

publicidade da licitação em jornais de grande circulação. 

 

 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Execução e pagamento de serviços no âmbito do contrato nº 26/2017 superior ao 

saldo existente.   

 

Fato 
 

Em decorrência do Pregão Eletrônico nº 263/2016, em 28 de março de 2017 a UFG 

firmou com a empresa Tropical Pneus Ltda. o contrato nº 26/2017, no valor total de R$ 

190.572,00, com vigência de doze meses, abrangendo os itens cinco e seis do edital.  

 

Em 27 de julho de 2017, o gestor do contrato solicitou à Pró-Reitoria de Administração 

e Finanças da UFG (Memorandos nºs. 56 e 57) a celebração de um aditivo de 25%, 

tanto para a prestação dos serviços quanto para o fornecimento de peças. Em sua 

justificativa, informou que o pedido decorria do envelhecimento da frota de veículos. 

Em 29 de agosto de 2017, foi formalizado o Termo Aditivo nº 01/2017, alterando o 

valor total para R$ 238.214,91. 

 

Requereu-se informações à Unidade sobre os instrumentos utilizados para o 

acompanhamento do saldo contratual, bem como os procedimentos prévios realizados 

de forma a assegurar que os serviços orçados pela Contratada somente sejam 

autorizados e executados após a verificação da existência de saldo disponível.  

 

Por meio do Ofício nº 307/2018/GAB/UFG, datado de 10 de abril de 2018, a Unidade 

informou o seguinte:   

 

“O saldo contratual do contrato é realizado por um sistema manual e por excel. 

Detectou-se uma falha existente no controle prévio que assegura que seja autorizada 

apenas a execução de serviços caso haja saldo contratual disponível, pois os 

lançamentos dos gastos eram efetuados somente após a emissão das notas fiscais, e não 

sobre o restante disponível do orçamento autorizado. Mas esta falha será corrigida”. 

 

Questionou-se, ainda, se houve execução de serviços no âmbito do Contrato nº 26/2017 

sem a existência de saldo contratual. Em resposta, a Unidade informou que o total 

envolvido é de R$ 21.697,01, correspondente às notas fiscais emitidas nas datas de 19 e 

20 de julho de 2017.   
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Verificou-se que foram realizados os seguintes empenhos para o Contrato nº 26/2017 no 

exercício de 2017:  

 

Tabela – Valores empenhados para o Contrato nº 26/2017 no exercício de 2017 

Empenho  Tipo 
Empenho  

Vinculado 
Data Valor 

800910 

Estimativo  Não se aplica 24.03.2017 10,00 

Reforço 802287 23.05.2017 21.371,36 

Reforço 803747 20.07.2017 30.700,41 

Reforço 803845 25.07.2017 11.573,34 

Total do Empenho 63.655,11 

800911 

Estimativo Não se aplica 24.03.2017 10,00 

Reforço 802364 26.05.2017 26.984,61 

Reforço 803749 20.07.2017 56.561,32 

Reforço 803846 25.07.2017 15.572,89 

Reforço 803864 25.07.2017 2.000,00 

Total do Empenho 101.128,82 

804340 

Complementar Não se aplica 21.08.2017 7.852,64 

Reforço  13.09.2017 27.622,60 

Total do Empenho 35.475,24 

804341 

Complementar Não se aplica 21.08.2017 14.378,16 

Reforço 804401 24.08.2017 573,75 

Reforço 804730 13.09.2017 44.375,21 

Total do Empenho          59.327,12 

Total Geral Empenhado  259.586,29 

Fonte: SIAFI, pesquisa realizada em 1 de junho de 2018. 

 

Do total empenhado, apurou-se que a Unidade efetuou o pagamento de R$ 258.992,57, 

constatando-se, portanto, que foram executados e pagos serviços superiores ao contrato 

(R$ 20.724,70), correspondente a aproximadamente 9% do total contratado. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Deficiências no fluxo de registro da execução contratual nos instrumentos de controle 

existentes, contribuindo para a autorização de realização de novos serviços sem a prévia 

verificação do saldo contratual existente. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

As considerações da unidade examinada foram presentadas no decorrer dos trabalhos de 

campo, em resposta às solicitações de fiscalização emitidas pela CGU e, como 

contribuíram para a compreensão da situação verificada, foram inseridas no campo 

‘fato’. Após o encaminhamento do informativo que continha a íntegra do fato 

constatado, o gestor não apresentou esclarecimentos adicionais.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando que não houve nova manifestação da unidade examinada sobre esta 

constatação, após a que está transcrita no campo ‘fato’, a análise do Controle Interno 

consta registrada no referido campo. 

  

 

 
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 

Recomendação 1: Aprimorar os controles internos relacionados ao acompanhamento do 

saldo contratual, adequando rotinas operacionais que assegurem a tempestividade no 

registro das informações, proporcionando que a autorização de novos serviços somente 

seja realizada previamente à confirmação de saldo existente. 

 

 

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Deficiências nos controles internos empregados na fiscalização do Contrato nº 

26/2017. 

 

Fato 
 

De acordo com a Instrução Normativa TCU nº 63, de 1 de setembro de 2010, “controles 

internos são o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos 

interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a 

concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos para as unidades jurisdicionadas 

sejam alcançados”. 

 

Desta forma, a responsabilidade por conceber, implantar, manter e monitorar os 

controles internos para assegurar os objetivos mencionados é da administração do órgão 

ou entidade pública, cabendo à auditoria interna ou ao órgão de controle interno da 

entidade avaliar a qualidade desses processos. 

 

Por seu turno, avaliação de controles internos “é um processo mediante o qual se 

procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à 

sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de 

eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou 

dificultar o alcance de objetivos estabelecidos” (Acórdão TCU nº 1.074/2009-

Plenário). 

Ressalta-se que é possível analisar objetivos, riscos e controles sobre perspectivas 

diferentes, a saber: organização como um todo; divisão, unidade de negócio ou seção 

unidade de negócio ou seção da organização; macroprocesso, processo ou atividade 

desenvolvida pela entidade.  

Assim, buscou-se avaliar os procedimentos de controle aplicados à fiscalização do 

contrato nº 26/2017. 

A estratégia metodológica utilizada consistiu na realização de entrevista com o gestor 

do contrato e com o Diretor da Divisão de Transportes da UFG, complementada com 

questionamentos formais encaminhados à Unidade, respondidos por meio do Ofício nº 

307/2018/GAB/UFG, de 10 de abril de 2018. Realizou-se, também, análise documental 

do processo relativo ao Contrato nº 26/2017.   
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Quadro – Avaliação dos controles relacionados à fiscalização do contrato nº 26/2017. 
Controle 

avaliado 

Quesito Avaliação da CGU 

1. Estrutura 

formal das áreas 

e equipe de 

fiscalização. 

1.1. As áreas envolvidas 

na operacionalização, 

fiscalização e gestão do 

contrato tem suas 

competências 

formalmente 

estabelecidas? 

1.1. Controle inexistente.   

As especificações das competências e 

responsabilidades das áreas envolvidas no 

acompanhamento e fiscalização contratual, 

incluindo a estrutura organizacional e cargos, 

constam, de forma simplificada, apenas no site da 

UFG, sem respaldo normativo interno (regimento 

interno ou portarias). Tal deficiência fragiliza o 

ambiente de controle vinculado à execução 

contratual. 

1.2. A equipe de 

fiscalização foi 

formalmente designada, 

sendo as 

responsabilidades 

claramente definidas e 

delimitadas? 

1.2. Controle existente, mas há falhas.  

Embora tenha ocorrido a nomeação formal da 

equipe de fiscalização, não houve a delimitação 

formal de responsabilidades e atribuições, com 

risco de acarretar sobreposição e/ou inexecução de 

atividades a cargo dos atores envolvidos. 

1.3. A Unidade 

assegurou a rotatividade 

na composição da equipe 

de fiscalização do 

contrato de manutenção 

veicular? 

1.3. Controle inexistente. 

Constatou-se a ausência de política interna da UFG 

que preveja a necessidade de se promover a 

rotatividade de fiscais e gestores responsáveis pela 

fiscalização contratual. 

No caso dos contratos de manutenção veicular, 

identificou-se a ausência de rotatividade da equipe 

de fiscalização, visto que o Diretor de Transportes, 

na prática, executa atividades de gestor dos 

contratos há pelo menos sete anos. No caso do 

fiscal, há indícios que o mesmo vem exercendo tal 

atividade há três anos.    

2. Controles 

prévios à 

solicitação dos 

serviços 

2.1. A Unidade dispõe 

de instrumentos em 

funcionamento, 

destinados a controlar a 

manutenção preventiva 

dos veículos, fornecendo 

as informações 

indispensáveis para a 

atividade? 

2.1. Controle inexistente. 

Observou-se a ausência de controles informatizados 

ou mesmos manuais direcionados para a realização 

das atividades de manutenção preventiva, mesmo 

diante da previsibilidade dos serviços e dos itens a 

serem substituídos. Tal fato pode levar ao aumento 

dos gastos com a manutenção corretiva da frota. 

2.2. A solicitação de 

serviços de manutenção 

Preventiva e Corretiva 

ao Contratado é 

realizada mediante a 

expedição de Ordem de 

Serviço prévia, contendo 

a indicação do defeito 

apresentado ou a 

manutenção desejada, 

com a solicitação para 

elaboração de orçamento 

inicial? 

2.2. Controle em desenvolvimento. 

Embora a exigência de emissão de Ordem de 

Serviço, com a solicitação de orçamento inicial à 

Contratada, conste nos contratos desde 2011, a 

Unidade somente iniciou tal atividade a partir de 

janeiro de 2018, ainda em fase de desenvolvimento, 

ou seja, seis anos depois. 

Nos processos analisados, não há evidências de 

orçamentos prévios gerados pela Contratada, 

atividade prevista no Contrato. Quando 

questionada, a Unidade apresentou orçamentos 

gerados em 23 e 26 de março de 2018, mesmo para 

notas fiscais emitidas em 2017, ou seja, posteriores 

à realização dos serviços e ao início dos trabalhos 

de auditoria. 
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Controle 

avaliado 

Quesito Avaliação da CGU 

 

 

 

 

 

3 - Controles na 

aprovação do 

orçamento 

preliminar 

realizado pelo 

Contratado. 

3.1. A Unidade realiza a 

verificação entre as 

peças e serviços orçados 

frente ao histórico de 

manutenção do veículo, 

considerando o prazo de 

garantia estabelecido no 

edital (15.000 km ou seis 

meses) para as peças já 

substituídas? 

3.1. Controle não evidenciado.  

A Unidade destacou a existência de sistema 

informatizado que permite a inserção das notas 

fiscais, subsidiando a verificação da garantia de 

peças quando da realização de um novo serviço.  

Contudo, não foram apresentadas evidências de que 

a Unidade realiza a verificação entre as peças e 

serviços orçados com eventual garantia ainda 

existente. Não há produtos ou registros que 

evidenciem tal atividade.  

 

3.2. A Unidade tem 

acesso à Tabela 

Tempária do Sindicato 

da Indústria de 

Reparação de Veículos e 

Acessórios – 

SINDIREPA, a partir de 

fonte confiável, e realiza 

a verificação do 

quantitativo de horas 

orçado frente ao 

estabelecido na referida 

Tabela?      

3.2. Controle inexistente. 

A Unidade informou que dispõe da tabela tempária, 

mas destacou que a descrição de alguns serviços 

orçados/realizados não é suficiente para se 

enquadrar adequadamente com os serviços 

relacionados na Tabela Tempária. Verifica-se, 

portanto, há risco de pagamento de serviços em 

desconformidade com os quantitativos de horas 

estabelecidos na tabela tempária, cuja validação 

está prevista em contrato.  

Além disso, não foram apresentadas evidências de 

que a Unidade promove a validação dos 

quantitativos das horas na tabela tempária, quando 

da análise e aprovação de orçamentos prévios, antes 

da realização dos serviços. 

3.3. A Unidade tem 

acesso direto à Tabela 

de Preços das 

Montadoras, a partir de 

fonte confiável, e realiza 

a conferência junto às 

Tabelas de Preços das 

Montadoras dos preços-

base orçados pela 

Contratada para a 

substituição de peças? 

3.3. Controle inexistente. 

A Unidade não dispõe das tabelas das montadoras, 

o que evidencia a inexistência de controle 

compatível com o previsto em contrato. 

A UFG informou que se utiliza de orçamentos pela 

Contratada (Sistema Cilia). Contudo, não 

apresentou documentos que assegurem a 

conformidade dos preços praticados pelo referido 

sistema frente à tabela das montadoras. Além disso, 

não evidenciou que realiza a atividade de análise e 

aprovação de orçamentos previamente à realização 

dos serviços, visto que os orçamentos 

disponibilizados datam de março de 2018, 

posteriores às notas fiscais emitidas e já pagas no 

âmbito do contrato nº 26/2017.  

4. Controles para 

acompanhamento 

do saldo do 

contrato 

4. A Unidade dispõe de 

instrumentos (sistemas, 

planilhas, etc.) que 

viabilizam a execução de 

procedimentos prévios, 

assegurando que a 

realização de serviços só 

seja autorizada após a 

verificação da existência 

de saldo contratual? 

4. Controle existente, mas com falhas. 

A Unidade dispõe de sistema e planilhas que 

subsidiam o controle do saldo contratual. Contudo, 

identificou-se deficiências nas rotinas operacionais, 

que inclusive geraram a autorização de serviços 

sem a existência de saldo contratual suficiente, 

conforme reconhecido pela Unidade. 

5. Controles 

sobre a 

confirmação dos 

serviços 

realizados pela 

Contratada.  

5. A Unidade realiza 

procedimentos 

sistematizados, 

objetivando confirmar se 

as peças e os serviços 

orçados foram 

efetivamente 

5. Controle não evidenciado. 

Embora a Unidade tenha destacado que os 

procedimentos de verificação são realizados para 

todos os veículos, inclusive com a entrega, pela 

Contratada, das peças substituídas, não foram 

apresentadas evidências ou produtos gerados a 

partir da realização das atividades.  Conforme 
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Controle 

avaliado 

Quesito Avaliação da CGU 

substituídas/executados?  relatado pela Unidade, não há um fluxo permanente 

e pré-estabelecido na execução dos procedimentos.  

6. Controles no 

atesto das notas 

fiscais.   

6. Ao realizar o atesto da 

Nota Fiscal, a Unidade 

realiza a verificação 

entre os serviços e 

valores orçados, já 

previamente autorizados, 

com aqueles faturados, 

gerando produtos 

específicos desta 

conferência? 

6. Controle inexistente. 

A Unidade informou que ao realizar o atesto das 

notas fiscais procede a conferência junto aos 

orçamentos gerados pelo sistema Cilia, 

disponibilizado pela Contratada. Contudo, tal 

situação se encontra em desacordo com o contrato, 

que prevê a verificação junto às Tabelas Tempária e 

das Montadoras de veículos. Além disso, não se 

observou evidências de realização desta atividade 

ou de produtos gerados.   

Fonte: Exames realizados pela CGU, em 25 de maio de 2018. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de um mapeamento de riscos sobre as diversas etapas compreendidas na 

execução dos serviços contemplados no Contrato nº 26/2017, de forma a subsidiar o 

adequado delineamento e implementação de controles internos, capazes de mitigar os 

riscos identificados e proporcionar os benefícios esperados com a contratação em 

análise. As diversas constatações registradas no relatório sobre o contrato em tela 

evidenciam tal aspecto, caracterizando o não atendimento à Instrução Normativa 

Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada para esse item. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 

fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no 

campo “fato”. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar mapeamento dos riscos envolvendo a execução do contrato 

nº 26/2017, elaborando Plano de Fiscalização que contemple o desenvolvimento e/ou 

aperfeiçoamento de controles internos, compatíveis com os riscos mapeados pela 

Unidade.   
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1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 

Pagamentos efetivados no âmbito do Contrato nº 26/2017 sem a aplicação do 

desconto sobre o fornecimento de pneus.   

 

Fato 
 

Em consulta às notas fiscais pagas no âmbito do Contrato nº 26/2017, verificou-se que 

não foi aplicado o percentual de 57,5% sobre o fornecimento de pneus, em desacordo 

com o previsto contratualmente, conforme detalhamento a seguir:   

 

Quadro – Pagamentos efetuados sem a aplicação do desconto contratual  

Nº NF Veículo Descrição Produto Unid 
Valor 

Unitário 

Valor 

Item 

Valor 

Total NF 

Valor 

devido 

Valor 

pago a 

maior 

25.839 

Microônibus 

Iveco - 

NVS-6134 

PN 245/70R16 113T S- 

ATR WL -1640700   
4 840,00 3.360,00 3.392,00 1.441,60 1.950,40 

25.841 

Caminhão 

Iveco - 

NLQ-9154  

PN 245/70RI6 113T S-  

ATR WL -1640700   
2 840,00 1.680,00 1.696,00 720,80 975,20 

25.846 
Pálio - NLI-

1124 

PN 195/60R15 SC 88H  

P7 - 1477900   
2 370,00 740,00 772,00 328,10 443,90 

26.096 
Voyage 1.6 

- NLD-8053  

PN 195/55R15 85V  

CINT P1 PLUS –  

2733500   

4 380,00 760,00 800,00 340,00 460,00 

26.100 

Microonibus 

Sprinter - 

OGS-2874 

PN 205/70R15 SC 106/ 

104R CHRONO –  

1575800  

2 540,00 1.080,00 1.080,00 459,00 621,00 

26.105 
Ônibus - 

NLL-7786 

PN 215/75R17.5TL 126/ 

124L F.DRII - 2313300   
2 850,00 1.700,00 1.700,00 722,50 977,50 

26.137 

S10 2.5 D 

4X4 - OMZ-

4683 

PN 245/70R16 113T S- 

ATR WL - 1640700   
1 810,00 810,00 810,00 344,25 465,75 

26.139 

Ônibus 

Volare - 

OMU-3874 

PN 215/75R17.5TL 126/ 

124L F.DRII - 2313300   
2 870,00 1.740,00 1.740,00 739,50 1.000,50 

26.380 
Ônibus - 

NLL-7786 

PN 215/75R17.5TL 126/ 

124L F.DRII - 2313300  
2 850,00 1.700,00 1.700,00 722,50 977,50 

26.383 
Versa - 

PQW-1233 

PN 205/55R16 91V 

CINT  

P1 PLUS - 2733600  

2 380,00 760,00 776,00 329,80 446,20 

26.388 
Ônibus - 

NFR-3066 

PN 275/80R22.5TL149/ 

I46M16 F.DRIVE - 

2262700  

4 1.480,00 5.920,00 5.920,00 2.516,00 3.404,00 

Total 20.250,00  20.386,00 8.664,05 11.721,95 

Fonte: Processo de pagamentos nº 23070008267-2017-73 

Questionou-se a Unidade se o desconto pactuado também incide sobre o fornecimento 

de pneus. Em resposta, o gestor informou que todo o fornecimento de peças pela 

empresa contratada é passivo das condições pactuadas.   

 

A não aplicação do desconto contratual sobre o fornecimento de pneus acarretou o 

pagamento indevido de R$ 11.721,95, considerando as notas fiscais pagas no exercício 

de 2017, disponíveis nos autos. 

  
##/Fato## 
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Causa 
 

Deficiências nos controles internos no acompanhamento e fiscalização do contrato, 

relacionados à aprovação de orçamentos e efetivação de pagamentos sem a verificação 

do cumprimento das condições contratuais. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 0605/2018/GAB/UFG, de 2 de julho de 2018, o gestor apresentou 

a seguinte manifestação: 

 

“Já notificamos à empresa quanto à ausência de aplicação do desconto sobre o 

fornecimento de pneus e esta concordou com a glosa dos valores nos próximos 

pagamentos que serão efetuados à empresa, conforme documento em anexo (Anexo 

II)”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando as informações disponibilizadas pelo gestor, verifica-se que a UFG 

também realizou, por meio de sua unidade de Auditoria Interna, auditoria na execução 

do contrato nº 26/2017. Dentre os achados identificados pela UFG, encontra-se, 

também, a falha em questão, que já foi objeto de tratativas junto à Contratada no mês de 

março de 2018, visando a restituição dos valores, mediante glosa em futuros 

pagamentos.    

 

Contudo, não foram anexados comprovantes da efetivação da aplicação da referida 

glosa. Ressalta-se, ainda, que os valores indicados pela Auditoria Interna da UFG (R$ 

4.818,50) são inferiores aos apurados por esta Controladoria, que totalizaram R$ 

11.721,95, os quais devem ser objeto de restituição aos cofres públicos. 

 

Cabe enfatizar que, associado às ações para a restituição dos valores cobrados, a falha 

apontada demanda o aprimoramento dos controles relacionados ao acompanhamento da 

execução e fiscalização contratual, aspecto que deve merecer especial atenção da 

Unidade.   

 

Por último, vale ressaltar a necessidade de que seja feita uma avaliação por parte da 

UFG objetivando verificar se a aquisição de pneus por meio do Contrato nº 26/2017 se 

mostra efetivamente mais vantajosa para a Administração, mediante a comparação com 

os preços obtidos por outros órgãos públicos, resultantes de certames destinados 

exclusivamente para aquisição deste tipo de produto. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Evidenciar a restituição aos cofres públicos dos valores cobrados em 

desacordo com o pactuado contratualmente. 

 

Recomendação 2: Instituir controles no processo de aprovação de orçamentos e na 

efetivação de pagamentos, definindo adequadamente as rotinas operacionais que 

assegurem a verificação prévia quanto à conformidade na concessão dos descontos, em 

sintonia com o pactuado contratualmente.   
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1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 

Superfaturamento no quantitativo de horas cobradas para realização dos serviços. 

Pagamento de serviços realizados para itens não contidos na Tabela Tempária ou 

com descrição insuficiente. 

 

Fato 
 

De acordo com o Contrato nº 26/2017, os valores e descontos pactuados para a 

prestação dos serviços são os seguintes:   

 

Quadro – Contrato nº 26/2017 – Valor da mão de obra e desconto sobre peças 

pactuado 
Item do Edital Valor unitário ou 

percentual de desconto 

Fórmula de Cálculo 

Item 5 – Serviço (mão de obra) 

de manutenção corretiva e 

preventiva em alinhamento, 

suspensão, balanceamento e 

freios, em veículos leves e 

pesados 

 

 

R$ 39,54 por hora 

O valor da hora, resultante do 

desconto ofertado por ocasião 

da licitação, será aplicado sobre 

a Tabela Tempária do 

SINDIREPA.    

Item 6 - Fornecimento de peças 

de reposição e acessórios (novos, 

originais de primeira qualidade e 

de primeiro uso) em veículos 

leves e pesados. 

 

 

57,5% de desconto 

O desconto para o fornecimento 

de peças de reposição e 

acessórios será calculado sobre 

o preço constante das Tabelas 

de Preços das Montadoras 

destinadas ao consumidor final.  

Fonte: Contrato nº 26/2017 

  

Tendo como referência os parâmetros pactuados e as deficiências nos controles internos 

da Unidade, registradas em ponto específico deste relatório, procedeu-se a análise, por 

amostragem, do faturamento dos serviços prestados pela Contratada (mão de obra), 

sendo identificadas as irregularidades indicadas nos itens a seguir:   

 

a) Pagamento de serviços em quantitativo de horas superior ao estabelecido na 

Tabela Tempária.   

 

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 

26/2017.  

 

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: 
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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 11.984  

R$ 925,23 

Veículo: 

Pálio  

Placa:  

NLI-1124 

Substituir borrachas 

amortecedor DT  
2,5 

Amortecedor dianteiro 

Substituição - cada  

(2 unidades x 1 hora) 

2,0 0,5 

NF 12.138  

R$ 1.625,09 

Veículo: 

Strada 

Placa: 

NFO-5341 

Substituir Pivô LD 1,3 Pivô -  Substituição/cada 1,0 0,3 

Substituir Pivô LE 1,3 Pivô -  Substituição/cada 1,0 0,3 

Substituir Kit 

Estabilizador Strada   
2,5 

Estabilizador dianteiro -  

Substituição 
2,0 0,5 

Substituir Mola LE    2,5 Mola helicoidal traseira - 

Substituição 
1,0 4,0 

Substituir Mola LD    2,5 

Substituir Bandeja 

Strada Lado direito      
3,5 

Bandeja dianteira inferior - 

Substituição/cada 
1,0 2,5 

Substituir Balança 

Strada Lado esquerdo   
3,5 

Bandeja dianteira inferior - 

Substituição/cada 
1,0 2,5 

NF 12.158 

R$ 1.328,54 

Veículo: 

S10 

Placa: 

OMZ-4683 

Substituir Bieleta 

Estabilizadora DT-

LD 

2 
Bieletas / liame - 

Substituição/cada 
0,5 1,5 

Substituir Bieleta 

Estabilizadora DT-

LE  

2 
Bieletas / liame - 

Substituição/cada 
0,5 1,5 

Substituir Bandeja 

Superior DT-LE 
4,5 

Bandeja dianteira superior 

-Substituição/cada 

2,0 

 
2,5 

Substituir Bandeja 

Superior DT-LD 
4,5 

Bandeja dianteira superior 

-Substituição/cada 
2,0 2,5 

Substituir pastilha de 

freio 
1,6 

Pastilha de freio (jogo) - 

Substituição 

1,0 

 
0,6 

Substituir Terminal 

Camionete (2 unid.) 
2 

Terminal de direção - 

Substituição/cada 

(2 unidades x 0,50) 

1,00 1,0 

Substituir Pivô 

suspensão (2 unid.) 
3,5 

Pivô - Substituição/cada 

(2 unidades x 1,0) 

2,0 

 
1,5 

Substituir Barra 

Estabilizadora 
3,5 

Barra central 

(estabilizadora) – 

Substituição 

1,0 

 
2,5 

11.979  

R$ 2.332,86 

Veículo: 

Kombi 

Placa: 

NGM-0491 

Remover Instalar 

Maga Eixo 
16,5 

Manga de eixo dianteira c/ 

rolamento - Substituição 
2,0 14,5 

Substituir Rolamento 

LD 
1,5 

Rolamento de roda 

dianteira-Substituição-cada 
1,0 0,5 

Total apurado 39,2 horas 

Exames realizados pela CGU, em 1 de junho de 2018.   

 

Conforme se observa, na amostra analisada, apurou-se que foram cobradas 39,2 horas a 

mais do que o estabelecido na Tabela Tempária, correspondente a R$ 1.542,85 de um 

total de R$ 6.211,72, ou seja, aproximadamente 25% do total faturado.   
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b) Serviços faturados e pagos sem a correspondente indicação na Tabela 

Tempária.   

 

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 

12138 

11984 

11979 

Alinhamento direção 2,0 Não localizado com esta descrição 
Não se 

aplica 

11980 Alinhamento direção 3,0 Não localizado com esta descrição 
Não se 

aplica 

12138 

11984 

11979 

Remover e instalar rodas 1,5 Não localizado com esta descrição 
Não se 

aplica 

11984 Montagem de pneus passeio 1,0 Não localizado com esta descrição 
Não se 

aplica 

12138 

11984 

11979 

Cambagem das rodas 2,0 Não localizado com esta descrição 
Não se 

aplica 

12138 

11984 

11979 

Convergência das rodas 2,0 Não localizado com esta descrição 
Não se 

aplica 

12138 Substituir ponta de eixo TS 8,5 Não localizado com esta descrição 
Não se 

aplica 

11979 
Serviço de Embuchamento 

Kombi 
22,5 Não localizado com esta descrição 

Não se 

aplica 

12143 
Substituir mecanismo 

direção 
16,5 Não localizado com esta descrição 

Não se 

aplica 

12323 
Substituir mecanismo 

direção 
10,5 Não localizado com esta descrição 

Não se 

aplica 

12325 
Substituir mecanismo 

direção 
6,0 Não localizado com esta descrição 

Não se 

aplica 
Exames realizados pela CGU, em 1 de junho de 2018.   

 

Ressalta-se que durante a avaliação de controles internos, 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## 

Causa 
 

Controle ineficiente quanto aos serviços de manutenção de veículos, ocasionando 

pagamentos superfaturados em quantitativo de horas e pagamento de serviços sem a 

compatibilização com a Tabela Tempária em desacordo ao previsto em contrato. 
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##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta ao Relatório Preliminar, a Universidade, por meio do Ofício nº 

0605/2018/GAB/UFG, de 2 de julho de 2018, informou que com relação ao valor das 

horas a mais apuradas será glosado no próximo pagamento efetuado à empresa.  

 

No que concerne aos serviços faturados e pagos sem a correspondente indicação na 

Tabela Tempária, informou que foi solicitado à empresa contratada, por meio do Ofício 

n°016/PROAD/UFG, que faça a descrição dos serviços nas faturas de forma compatível 

aos referenciais constantes na referida tabela, para que se possibilite a correspondência 

de horas. Referido ofício sintetiza impropriedades identificadas pela Auditoria Interna 

da UFG, quando da realização de auditoria sobre o contrato em referência.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pesem as justificativas apresentadas, cabe ressaltar que os Quadros: – 

Divergências entre as horas cobradas e as indicadas na Tabela Tempária e - Exemplos 

de serviços faturados e não identificados na Tabela Tempária referem-se a uma 

amostragem tanto de notas fiscais como de itens. Portanto, a Universidade deverá 

efetuar um levantamento das demais notas fiscais no âmbito do contrato, verificando 

item a item pago a maior, frente ao discriminado na tabela Tempária, no caso do 

superfaturamento no quantitativo de horas cobradas para a realização dos serviços.  

 

Com relação aos serviços pagos sem a correspondente indicação na Tabela Tempária, a 

Universidade deverá solicitar à empresa contratada que apresente a descrição dos 

serviços já pagos, compatível com a Tabela Tempária, possibilitando assim, que se 

realize um levantamento do que já foi pago, conciliando os quantitativos cobrados com 

aqueles previstos na referida tabela.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar um levantamento verificando o total das horas pagas a mais, 

frente ao discriminado na Tabela Tempária e conciliar os serviços cobrados com os 

previstos na referida tabela a fim de apurar o valor pago a maior e solicitar a glosa desse 

valor à empresa no próximo pagamento.  

 

 

1.1.1.7 CONSTATAÇÃO 
 

Pagamento pelo fornecimento de peças sem a verificação quanto à aderência aos 

valores previstos na Tabela de Preços das Montadoras. 

 

Fato 
 

Na análise da execução do Contrato nº 26/2017, requereu-se a disponibilização da 

Tabela de Preços das Montadoras, referencial sobre o qual deve ser aplicado o desconto 

pactuado, conforme previsto no Edital nº 263/2016 e no contrato em referência.  

 

Em resposta, apresentada por meio do Ofício nº 307/2018/GAB/UFG, datado de 10 de 

abril de 2018, a Unidade informou o seguinte:  
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“Não temos a tabela de preço das montadoras, pois as empresas contratadas afirmam 

que aquelas não as fornecem. Os orçamentos apresentados são provenientes de um 

sistema de orçamentação denominado Cilia”. 

   

Na entrevista realizada com a Unidade, quando questionado sobre as ações 

empreendidas a respeito, o gestor do contrato informou que não foram expedidos ofícios 

às concessionárias visando obter as tabelas de preços.  

 

Cabe destacar que a utilização do referido sistema orçamentário para fins de atesto e 

pagamento dos valores faturados evidencia a não observância ao estabelecido 

contratualmente. Além disso, considerando que não há segurança quanto à fonte de 

pesquisa utilizada pelo referido sistema, há risco de que os valores das peças orçadas 

não sejam fidedignos aos previstos na Tabela de Preços das Montadoras.   

 

Desta forma, observou-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, apresentando risco de pagamentos indevidos. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

A contratada não disponibilizou a tabela de preço das montadoras, sendo tal aspecto 

inobservado pela Unidade, que também não se utilizou de mecanismos próprios para 

obter a referida tabela ou exigir a sua apresentação por parte da contratada. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 605/2018/GAB/UFG, de 2 de julho de 2018, a Unidade 

apresentou a seguinte manifestação:  

 

“Foi solicitado à empresa que justificasse a razão para não apresentação da Tabela de 

Preços de Peças das Concessionárias, conforme cópia do Ofício n° 016/PROAD/UFG, 

Recomendação 1 (Anexo III). A empresa apresentou suas justificativas conforme consta 

no documento encaminhado pela empresa (Anexo IV)”. 

 

No anexo disponibilizado, constam documentos que evidenciam que a Auditoria Interna 

da UFG, ao analisar o contrato em referência, também questionou a ausência da referida 

tabela. Tal aspecto foi questionado junto à Contratada, que esclareceu que se utiliza da 

tabela Cilia, disponível por meio do site www.cilia.com.br. 

 

Posteriormente, por meio do Ofício nº 631/2018/GAB/UFG, de 9 de julho de 2018, 

atendendo solicitação desta Controladoria, o gestor complementou a sua resposta, 

posicionando-se sobre a justificativa apresentada pela Contratada, conforme a seguir: 

 

“Diante das justificativas apresentadas, informamos que acatamos a utilização por 

parte da empresa do sistema de orçamentação Cilia”. 

 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

A obrigatoriedade da Contratada em disponibilizar a Tabela de Preços das Peças e 

Acessórios consta no subitem XIII do item 14.2 do Edital, no item 9 do Contrato nº 

26/2017 e na proposta comercial da empresa vencedora. De acordo com esses 

dispositivos, a Contratada deverá disponibilizar a referida tabela sem custos para a 

Contratante.  

 

Conforme já relatado, tal prática não foi adotada ao longo da execução contratual, sendo 

o atesto das faturas realizado sem a devida verificação da conformidade dos preços. 

Instada pela PROAD/UFG, a partir de auditoria realizada pela Audin/UFG, a 

Contratada informou utilizar a tabela Cilia, aspecto acatado pela Universidade.  

 

Sobre a utilização de tabelas referenciais de preços de peças e acessórios em editais de 

manutenção veicular, cumpre mencionar as análises e esclarecimentos contidos no 

Parecer nº 098/2016/CJU-RN/CGU/AGU, emitido pela Consultoria-Jurídica da União 

no Rio Grande do Norte (CJU/RN). Ao abordar as tabelas passíveis de utilização nos 

editais de manutenção de veículos, alerta sobre os cuidados a serem observados pelos 

órgãos federais, conforme transcrito a seguir: 

 

“Os órgãos devem garantir, assim, que a tabela utilizada atenda aos requisitos acima 

referidos, de forma a garantir que seja, de fato, instrumento regulador ou informador 

do mercado, não seja dependente do próprio fornecedor (não podendo ser por este 

manipulada) e esteja disponível para o controle da Administração (cumprindo ao fiscal 

da contratação, antes de cada pagamento, verificar se realmente foram adotados os 

preços previstos na tabela de referência e aplicado o percentual de desconto registrado 

em ata)”. 

   

Referido Parecer cita a Nota nº 137/2015/CJU-MG/CGU/AGU, emitida pela 

Consultoria-Jurídica da União no Estado de Minas Gerais (CJU-MG), que aborda a 

utilização de softwares existentes no mercado para se comprovar os preços das peças 

praticados pelas montadoras. Ao destacar que não é adequado exigir dos licitantes a 

aquisição de softwares de empresas particulares, indicou que “a opção jurídica mais 

segura é a escolha de uma Tabela existente no mercado, como a Tabela das 

montadoras, com cláusula expressa no Termo de Referência sobre a opção de se 

utilizar o software Audatex ou outro similar como prova dos preços praticados pelas 

montadoras para aqueles licitantes que não conseguirem as Tabelas junto às 

montadoras”. (Original sem grifo) 

 

Na mesma linha do definido pela CJU-MG, a CJU-RN recomendou que os órgãos 

façam referência às tabelas das fabricantes/montadoras, “podendo o órgão prever, por 

outro lado, a possibilidade de os licitantes utilizarem como prova dos preços praticados 

pelas montadoras o software Audatex ou outro similar, desde que haja absoluta 

segurança de sua confiabilidade (devendo o órgão se certificar de tal circunstância) ”.  

 

Sob o aspecto técnico, considerando a concordância da UFG e os aspectos já citados, 

verifica-se a possibilidade de se utilizar o sistema orçamentário indicado pela 

Contratada, desde que a Unidade se certifique, por meio de fonte externa e confiável, 

que os preços apresentados no software correspondam aos constantes na Tabela de 

Preços das Montadoras.  
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Contudo, no caso em tela, considerando que o edital e o contrato não contemplaram a 

opção de utilização de software para comprovação dos preços praticados pelas 

montadoras, recomenda-se que a implementação dessa medida seja precedida de 

consulta à Procuradoria Jurídica/UFG, para fins de verificação quanto à legalidade e, se 

for o caso, a pertinência na retificação do contrato.  

 

Por fim, registra-se que o acesso ao referido sistema orçamentário por parte da UFG 

deve ocorrer sem a imputação de custos adicionais à Administração e em estrita 

observância às regras estabelecidas pelo fabricante do software, no que concerne à 

utilização do sistema pelos assinantes e/ou detentores de licenças.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Avaliar, por meio da Procuradoria Jurídica/UFG, a viabilidade 

jurídica de utilização do sistema orçamentário indicado pela Contratada para fins de 

comprovação dos preços praticados pelas montadoras, atentando, inclusive, para a 

necessidade de retificação do contrato vigente e dos requisitos para acesso ao referido 

sistema pela UFG. 

 

Recomendação 2: Assegurar-se, por meio de fonte externa confiável e detentora de 

competência técnica reconhecida, que o sistema orçamentário indicado pela Contratada 

contempla, de fato, preços praticados na Tabela de Preços das Montadoras. A partir 

dessa confirmação, averiguar os pagamentos já efetuados no âmbito do contrato, 

certificando-se que os descontos foram calculados corretamente. 

 

 

1.1.1.8 CONSTATAÇÃO 
 

Não atendimento integral do princípio da publicidade na realização do Pregão 

Eletrônico nº 048/2017. 

 

Fato 
 

A Universidade Federal de Goiás realizou o Edital de Pregão Eletrônico nº 048/2017 – 

SRP, por meio do processo nº 23070.004884/2017-08 – PROAD visando a contratação 

de empresa no ramo de hotelaria, sediada na cidade de Goiânia/GO, para a prestação de 

serviços de hospedagem, alimentação e fornecimento de salas para eventos, na categoria 

quatro estrelas ou superior.   

 

De acordo com o edital, o valor orçado para a contratação foi de R$ 2.476.244,00, 

correspondente a 3.700 diárias de hospedagem, 2.500 refeições e 200 diárias de salas 

para eventos.   

 

Em análise ao referido processo, verificou-se a existência das seguintes falhas: 

a) Documentos "Requisição de Serviços" para todos os itens do Pregão sem 

assinatura; e 

b) Inexistência da cópia do extrato do edital em jornal de grande circulação. 

 

Questionada sobre a ausência do comprovante de publicação, por meio do Ofício 

0308/2018/GAB/UFG, datado de 10 de abril de 2018, a Universidade esclareceu que 

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


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
29 

entendia, até então, ser desnecessária essa publicação. Acrescentou que tal providência 

passará a ser adotada nos futuros certames.  

 

Considerando que o valor estimado do Pregão Eletrônico é superior a R$ 1.300.000,00, 

aplica-se, ao presente caso, o disposto no inciso III, art. 17, do Decreto nº 5.450, de 31 

de maio de 2005, que determina que seja realizada a divulgação no Diário Oficial da 

União, em meio eletrônico na internet e em jornal de grande circulação regional ou 

nacional. Ressalta-se, ainda, que por se tratar de pregão realizado para o sistema de 

registro de preços, a aplicação do inciso III é obrigatória, independentemente do valor 

estimado da contratação, nos termos do § 6o do art. 17 do referido Decreto.   

 

Assim, em que pese a Unidade ter disponibilizado o edital na internet (site do 

Comprasnet), bem como publicado o respectivo extrato no Diário Oficial da União, 

constatou-se deficiências na publicidade do certame, ante a ausência de publicação em 

jornal de grande circulação regional ou nacional, com a inobservância do dispositivo 

legal em referência.  

  
##/Fato## 

Causa 
 

Incompreensão dos servidores do DMP/UFG quanto aos dispositivos legais 

relacionados à publicidade dos pregões eletrônicos, prejudicando a efetividade dos 

instrumentos de controle já implementados, relacionados ao tema. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 0605/2018/GAB/UFG, em 02/07/2018, a Universidade informou 

a partir do Relatório Preliminar que passará a realizar a publicação em jornal de grande 

circulação nas próximas licitações. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ante o exposto, apesar da unidade informar que passará a realizar a publicação em 

jornal de grande circulação, nas próximas licitações, verifica-se deficiência nos 

controles internos da Comissão de Licitação, considerando que no processo analisado 

existe um Check List denominado de “Lista de Verificação 1”, às fls. 90 do processo, 

no qual consta, que foi observado o Decreto nº 5.450/2005 e a Lei nº 12.527/2011, 

quanto a previsão de publicação em jornal de grande circulação na formalização da 

referida licitação.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Orientar os servidores envolvidos na realização de procedimentos 

licitatórios, enfatizando a importância da efetiva utilização dos controles já existentes, 

de forma a dar cumprimento do Decreto nº 5.450/2005, em especial no que se refere à 

publicidade da licitação em jornais de grande circulação. 
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1.1.1.9 CONSTATAÇÃO 
 

Realização dos Pregões nº 048/2017 e nº 152/2017 objetivando contratar empresas 

do ramo de hotelaria sem uma análise da economicidade na realização do gasto.   

 

Fato 
 

Para contratar empresa do ramo de hotelaria, a Universidade realizou dois pregões 

eletrônicos (048/2017 e 152/2017), que resultaram nas Atas de Registro de Preços nº 

114/2017 e 222/2017, respectivamente.    

 

Enquanto no Pregão Eletrônico nº 048/2017, o objetivo foi selecionar empresa de 

hotelaria de categoria quatro estrelas, no Pregão Eletrônico nº 152/2017 selecionou-se 

empresa de categoria três estrelas. 

 

De acordo com os Termos de Referência que orientaram a realização dos certames, a 

Universidade recebe autoridades e professores convidados para comporem bancas de 

defesa de teses, sendo necessário oferecer um bom acolhimento e o mínimo de conforto 

para as pessoas que se dispõem a contribuir com as atividades desenvolvidas pela UFG. 

 

Neste sentido, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201702155/004, solicitou-se à 

Unidade o seguinte:   

 

a) Apresentar os aspectos que fundamentaram a opção adotada em contratar empresa do 

ramo de hotelaria frente à opção de pagamento de diárias, inclusive a colaborador 

eventual, conforme dispõe o Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, 

considerando que não constam, dos autos, estudos relativos à economicidade e aos 

resultados esperados com o modelo de aquisição utilizado.  

 

b) Esclarecer necessidade de contratação de dois hotéis (um de categoria quatro e outro 

de três estrelas), considerando que de acordo com as justificativas presentes nos 

respectivos Termos de Referência o público alvo é o mesmo (professores convidados e 

autoridades), assim como a finalidade da hospedagem. Informar, ainda, os elementos 

objetivos que orientam a escolha do hotel onde serão alocados os convidados e 

colaboradores, considerando a diferença de categoria entre os estabelecimentos 

contratados. 

 

c) Esclarecer se a UFG dispõe de salas de eventos ou auditórios suficientes para atender 

suas finalidades, considerando que as contratações efetivadas nos dois Pregões citados 

abrangeram a locação desse tipo de sala. 

 

Em resposta, apresentada por meio do Ofício nº 308/2018/GAB/UFG, datado de 10 de 

abril de 2018, a Universidade informou o seguinte:  

 

a) “A diária para Goiânia-GO, conforme SCDP, corresponde à quantia de R$ 200,66. 

Entretanto, tal valor é insuficiente para custear todas as necessidades relativas às 

atividades a serem desenvolvidas pelo convidado (alimentação, hospedagem, 

transporte entre outros). Desta forma, o valor pago a título de diária para a cidade de 

Goiânia-GO foi determinante para a escolha, pela UFG, da contratação de empresa do 

ramo de hotelaria, vencedora de processo licitatório, cabendo à UFG arcar, desta 
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forma, com a hospedagem. Importante esclarecer que os convidados não percebem 

outra ajuda de custo”. 

 

b) “A decisão pela realização de dois processos licitatórios com a finalidade de 

hospedagem (sendo um para hotel 4 estrelas e outro para hotel 3 estrelas, ambos para 

o mesmo público alvo) se justificou pela necessidade de atendimento das diferentes 

necessidades da UFG. Tal decisão levou em consideração que os órgãos/projetos 

solicitantes possuem diferentes fontes de recursos e capacidade financeira, de modo 

que, na busca pela economicidade, é possível optar pelo hotel que melhor atenda ao 

objetivo do evento, à disponibilidade e à capacidade financeira do projeto”. 

 

c) “Primeiramente, conforme consta no art. 16 do Decreto nº 7.892/2013, 

regulamentador do Sistema de Registro de Preços, a existência de preços registrados, 

independentemente da quantidade, não obriga a administração a contratar. Desta 

forma, o fato dos dois Pregões abrangerem a locação de salas de eventos não obriga a 

UFG à utilização dos mesmos. Feitas estas considerações, é importante mencionar que 

embora a UFG possua salas de eventos e auditórios, estes se destinam prioritariamente 

às atividades relacionadas ao ensino e à pesquisa rotineiramente desenvolvidas na 

Universidade. Por este motivo, na maioria das situações não é viável a realização de 

eventos, nestes locais, que necessitem uma determinada sequência de dias. Assim, não é 

possível contar exclusivamente com estes espaços para todas as ocasiões e 

necessidades da UFG. Logo, é de grande importância para a UFG a possibilidade de 

locação de salas de eventos, tais quais as abrangidas pelos dois certames licitatórios 

objetos desta Solicitação de Auditoria. ” 

 

Em que pese os esclarecimentos prestados pela Unidade, cabe registrar que as 

justificativas constantes nos processos analisados (Pregões Eletrônicos nº 48/2017 e nº 

152/2017) não contemplam uma análise da economicidade da contratação, considerando 

a existência de outras formas de realização da despesa, como por exemplo o pagamento 

de diárias a colaborador eventual, nos termos do Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro 

de 2006. A título de exemplificação, comparando-se o valor da diária individual (R$ 

290,00), acrescida da alimentação (R$ 120,00) constantes na Ata de Registro resultante 

do Pregão Eletrônico nº 048/2017, tem-se o valor total de R$ 410,00, superior em 104% 

ao valor da diária de colaborador eventual (R$ 200,60). 

 

Além disso, nos processos analisados, o objetivo da contratação é hospedar autoridades 

e professores convidados para comporem bancas de defesa no âmbito da Universidade, 

conforme consta dos respectivos termos de referência. Assim, em tese, o público 

beneficiário é o mesmo, sendo que, de acordo com a manifestação da Unidade, a 

escolha entre os hotéis de quatro ou três estrelas depende da disponibilidade e 

capacidade financeira dos projetos. Contudo, independentemente de haver maiores 

recursos, a alocação do público em hotéis de categoria três estrelas atenderia o objetivo 

da Universidade, que é hospedar de forma condizente os seus convidados. No caso do 

Pregão nº 48/2017, não há, nos autos, elementos objetivos que fundamentem a 

contratação de hotel categoria quatro estrelas, de custo mais elevado. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O processo de contratação foi realizado com uma fundamentação deficiente, visto que 

não contemplou as possíveis alternativas de execução da demanda apresentada, bem 
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como uma análise de custo-benefício de cada uma dessas opções, de forma a subsidiar o 

gestor na tomada de decisão.  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 0605/2018/GAB/UFG, em 02/07/2018, a Universidade 

acrescentou a seguinte informação ao Relatório Preliminar: “Com relação ao Pregão nº 

048/2017, informamos que o contrato não está mais vigente e que não será realizada 

outra licitação para hotéis com categoria quatro estrelas. Com relação ao Pregão nº 

152/2017, o valor da Hospedagem em apartamento simples – single (incluso café da 

manhã) é de R$ 170,00, valor inferior ao pago com diárias servidor/colaborador em 

Goiânia, sendo mais econômico e vantajoso à universidade o pagamento de 

hospedagem.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Apesar da Universidade informar que no Pregão nº 152/2017, referente a hospedagem 

com categoria três estrelas, o valor da hospedagem em apartamento single (incluso café 

da manhã) é inferior ao valor da diária a servidor/colaborador em Goiânia, verifica-se 

que comparando o valor da diária individual (R$ 170,00), acrescida da alimentação (R$ 

80,00) constantes na Ata de Registro de Preços, tem-se o valor total de R$ 250,00, 

superior ao valor da diária de colaborador eventual (R$ 200,60). Portanto, o pagamento 

de diárias a colaborador eventual/ servidor é mais econômico e vantajoso à universidade 

do que o pagamento de hospedagem, mesmo sendo em hotel de categoria três estrelas.  

 

Vale ressaltar que as contratações devem ser precedidas de estudos e análises que 

relacionem as opções passíveis de serem adotadas, com uma relação de custo-benefício, 

fundamentando o processo de tomada de decisão da Administração, devendo ser 

formalizado e inserido nos autos. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomenda-se, portanto, que o Gestor, antes de realizar as 

contratações, realize estudos e análises quanto ao custo-benefício das opções passíveis 

de serem adotadas, formalizando e inserindo nos autos a fundamentação que subsidiou 

sua tomada de decisão.      

 

 

1.1.1.10 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de estudos que fundamentem a quantidade licitada nos pregões 

eletrônicos nº 048/2017 e nº 152/2017, resultando na celebração de Atas de Registro 

de Preços com o total de 6.000 diárias de hospedagem. 

 

Fato 
 

Na análise dos processos relativos aos Pregões nº 048/2017 e nº 152/2017, constatou-se 

a ausência de demonstrativo que evidenciasse a metodologia utilizada para estabelecer 

os quantitativos licitados, em especial as diárias de hospedagem, estimadas em 3.700 

para a categoria quatro estrelas e 2.300 para três estrelas, para um período de 12 meses.   
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Nesse sentido, solicitou-se à Unidade que se manifestasse especificamente sobre o 

Pregão 048/2017, bem como disponibilizasse a série histórica de utilização de 

hospedagem nos exercícios anteriores.   

 

Em resposta, a UFG apresentou por meio do Ofício nº 308/2018/GAB/UFG, datado de 

10 de abril de 2018, os seguintes esclarecimentos:   

 

“Segundo consta no art. 16 do Decreto nº 7.892/2013, regulamentador do Sistema de 

Registro de Preços, a existência de preços registrados, independentemente da 

quantidade, não obriga a administração a contratar. A UFG é desenvolvedora de um 

grande número de projetos, bancas, entre outros eventos. Tendo em vista que a 

dinâmica das atividades e eventos desenvolvidos pela UFG é bastante complexa, o que 

impede sua programação minuciosa, não é possível precisar com exatidão a 

quantidade de diárias que serão utilizadas no decorrer de 12 meses, mesmo que se leve 

em consideração a quantidade de diárias utilizada nos exercícios anteriores. Desta 

forma, optou-se por 3.700 diárias, que se acreditou serem suficientes para atender, de 

forma segura, a todo o período licitado, sem o risco de exaurimento e eventual falta de 

cobertura”. 

 

Apesar da contratação ter sido por meio do Sistema de Registro de Preços, não 

obrigando a Administração a contratar os quantitativos dos itens licitados, cabe observar 

que eventual superestimativa das quantidades no edital pode comprometer o grau de 

competitividade do certame, afastando potenciais interessados, bem como impactar a 

previsão orçamentária e, conforme o caso, influenciar na definição da própria 

modalidade de licitação. Desta forma, dada a sua relevância, o estabelecimento de 

quantitativos dos itens a serem licitados deve se pautar em estudo minucioso, que leve 

em conta, entre outros fatores, o histórico da Unidade na realização daquele tipo de 

gasto.  Tal estudo não foi realizado à época, conforme se observa a partir da própria 

resposta da Unidade. 

  

A análise conjunta dos dois editais realizados em 2017 evidencia que poderiam ser 

hospedadas 9.500 pessoas (aproximadamente 800 convidados por mês), conforme 

demonstrado a seguir:  

 

Quadro – Quantitativo licitados e estimativa de pessoas potencialmente atendidas 

Tipo Pregão 048/2017 Pregão 152/2017 Quant pessoas¹ 

Apto individual 2.000 1.500 3.500 

Apto duplo 1.000 500 3.000 

Apto tripo 700 300 3.000 

Total 3.700 2.300 9.500 

¹ Quantidade estimada de pessoas potencialmente atendidas 

 

A título de exemplificação, no caso específico do Pregão nº 048/2017, verificou-se que 

no período de junho a dezembro de 2017 foram utilizadas menos de 50 diárias, 

correspondente a 1,35% do total de diárias licitadas. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Superestimativa na quantidade licitada em função da ausência de estudos para 

fundamentar a contratação. 
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##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Universidade após a análise do Relatório Preliminar informou, por meio do Ofício nº 

0605/2018/GAB/UFG, que: “Com relação à discrepância entre a quantidade de 

hospedagem licitada e baixa quantidade de diárias efetivamente utilizadas, 

acrescentamos que, devido às restrições orçamentárias da UFG e a avaliação de ser 

mais econômico o pagamento de diárias servidor/colaborador eventual ao invés de 

pagamento da hospedagem, grande parte das solicitações de hospedagem para o hotel 

quatro estrelas (K Hotel) não foram autorizadas, sendo sugerido aos solicitantes que 

optassem pela hospedagem no hotel três estrelas ou pelo pagamento de diárias.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Inicialmente a UFG se manifestou por meio do Ofício nº 308/2018/GAB/UFG 

esclarecendo que as atividades e eventos desenvolvidos por ela são bastante complexas, 

impedindo sua programação minuciosa e a previsão com exatidão da quantidade de 

diárias que serão utilizadas no decorrer de 12 meses, mesmo levando em consideração a 

quantidade de diárias utilizadas nos exercícios anteriores.  

 

Posteriormente, após a análise do Relatório Preliminar, informou, por meio do Ofício nº 

0605/2018/GAB/UFG, que a discrepância entre a quantidade de hospedagem licitada e a 

baixa quantidade de diárias efetivamente utilizadas, ocorreu devido às restrições 

orçamentárias e por ser mais econômico o pagamento de diárias a servidor/colaborador 

eventual ao invés de pagamento da hospedagem na categoria quatro estrelas.  

 

Portanto, em que pesem as justificativas apresentadas, verificou-se que a UFG, antes de 

licitar, não realizou um estudo minucioso e demonstrativos que subsidiassem a 

elaboração da licitação, levando em conta o histórico da unidade na contratação dos 

serviços de hospedagem. Vale ressaltar a importância das estimativas na definição do 

tipo de licitação a ser empreendida, como também no potencial impacto na 

competitividade do certame, pois uma superestimativa pode desinteressar potenciais 

fornecedores.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Quando do planejamento das aquisições e contratações, realizar 

estudo minucioso que leve em conta, entre outros fatores, o histórico de utilização 

daquele tipo de produto ou serviço, com objetivo de se estabelecer adequadamente os 

quantitativos dos itens a serem licitados.     

 

 

1.1.1.11 CONSTATAÇÃO 
 

Fragilidades na pesquisa de preços realizada no âmbito do Pregão nº 048/2017, 

ocasionando superestimativa dos custos orçados. 

 

Fato 
 

Ao analisar o processo nº 23070.004884/2017-08, referente ao Pregão Eletrônico nº 

048/2017 – SRP para a contratação de empresa no ramo de hotelaria, identificou-se 

deficiências na pesquisa de preços realizada, visto que todas as três empresas 
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pesquisadas pertencem ao mesmo grupo (ALLIA Hotéis) e quase todas apresentaram 

"preços de balcão", fragilizando o orçamento que orientou a contratação.  

 

Questionada sobre o assunto, por meio do Ofício nº 0308/2018/GAB/UFG, de 10 de 

abril de 2018, a Universidade assim se manifestou:  

 

“Em atendimento à legislação, para a contratação das empresas de hotelaria foi 

realizado Pregão Eletrônico, que possui entre suas características a publicidade. 

Quanto ao fato de a pesquisa de preço ter sido realizada com empresas pertencentes ao 

mesmo grupo, mas com CNPJs diferentes, ressaltamos que não há óbice na legislação 

especificamente a esse respeito. As justificativas para a falta de outros orçamentos 

estão na página 6 do processo (Anexo - II)”. 

 

Cabe inicialmente destacar que o procedimento para a realização de pesquisa de preços 

está descrito na Instrução Normativa SLTI nº 5, de 27 de junho de 2014, que estabelece 

os parâmetros para sua realização, indicando ser preferencial a utilização do painel de 

preços do governo federal e as contratações realizadas por outros órgãos públicos, 

indicativos não utilizados no presente caso. 

 

Referida instrução normativa é detalhada no Caderno de Logística elaborado pelo 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que atenta para a necessidade 

de que a Administração faça uma análise crítica da pesquisa de preços realizada, aspecto 

também tratado no Acórdão TCU nº 1.108/2007 – Plenário.  

 

Assim, embora não haja na legislação uma vedação para se utilizar cotações de 

empresas vinculadas a um mesmo grupo ou rede de atuação, cabe ao administrador 

público atentar sobre os riscos envolvidos, instituindo outros parâmetros de pesquisa de 

preços, facultados pela referida Instrução Normativa. Ademais, no caso em questão, a 

quase integralidade dos preços foram cotados como “preço de balcão”, o que por si só já 

demandaria a atenção dos gestores, no sentido de avaliarem se o preço cotado de fato 

refletia a realidade praticada pelo mercado.    

 

Deficiências na pesquisa de preços podem acarretar o comprometimento ao atendimento 

ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa, conforme jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão nº 2.829/2015 – Plenário.   

 

Assim, realizou-se um comparativo entre a média orçada previamente à licitação e a 

média dos valores cotados no mercado, conforme detalhado a seguir: 

 

Quadro - Comparativo entre os preços estimados e os preços cotados no mercado   
Item 

do 

edital 

Especificação Quantidade Media orçada 

(RS) 

 

Media preço 

mercado (RS) 

% 

1 Diária Apartamento single 2.000 505,66 283,47 78,38 

2 Diária Apartamento duplo 1.000 545,67 330,05 65,33 

5 Sala para no mín. 80 pessoas 100 1.600,00 1.474,37 8,52 

Fonte: Orçamento prévio a licitação e pesquisa de preço realizada junto às empresas Castros Park Hotel e 

K Hotel (tarifa especial). 
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Constata-se que as fragilidades identificadas na pesquisa de mercado acarretaram uma 

superestimativa de custo, visto que os preços orçados se encontram acima da média de 

mercado.  

  
##/Fato## 

Causa 
 

A unidade solicitante não evidenciou a realização de pesquisa de preços junto a outros 

órgãos públicos para objetos similares, bem como o DMP/UFG não efetivou uma 

análise crítica dessa pesquisa. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 0605/2018/GAB/UFG, de 2 de julho de 2018, o gestor apresentou 

a seguinte manifestação: 

 

“Quanto a utilização do painel de preços do governo federal e as contratações 

realizadas por outros órgãos públicos, as justificativas para não utilização são as 

mesmas apresentadas na Constatação 1.1.1.1. Acrescentamos ainda que o contrato não 

está mais vigente e que não será realizada outra licitação para hotéis com categoria 

quatro estrelas”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ante o exposto, a unidade justifica que não seria possível a consulta ao Painel de Preços 

do Governo Federal, pois este foi lançado apenas em 24/04/2017, e a consulta ao Portal 

de Compras Governamentais, devido à ausência de serviços com características 

similares aos contratados.  

 

Como a pesquisa se deu exclusivamente junto a três empresas que pertencem ao mesmo 

grupo (ALLIA Hotéis) e quase todas apresentaram "preços de balcão", a Unidade 

poderia ter utilizado os preços praticados em contratações realizadas por outros órgãos 

públicos, cuja consulta independe de qualquer ferramenta específica de pesquisa.   

 

Portanto, a pesquisa de preço poderia ter sido realizada utilizando tanto de fornecedores 

como também do Portal de Compras Governamentais, instrumento anterior e disponível 

quando da realização do certame.   

 

Vale ressaltar que ao se utilizar preços cotados exclusivamente junto a fornecedores 

para estimar os custos de suas aquisições e contratações, aspecto identificado em outros 

processos analisados, a Universidade assume o risco de superestimar os custos orçados, 

com potencial impacto no processo, inclusive nos critérios de aceitabilidade das 

propostas dos licitantes e eventual negociação do pregoeiro.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Que as unidades requisitantes realizem a orçamentação dos processos 

licitatórios, conforme estabelecido nos incisos I e II da IN nº 05/2014, justificando, nos 

autos, os casos em que tal prática não puder ser implementada.   
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Recomendação 2: Estabelecer que na análise realizada pelo DMP/UFG seja verificada a 

compatibilidade dos preços apresentados pelas unidades solicitantes com aqueles 

resultantes de contratações realizadas por órgãos públicos para objetos similares. 

 

 

1.1.1.12 INFORMAÇÃO 
 

Sobrepreço identificado no Pregão Eletrônico nº 048/2017. 

 

Fato 
 

Ao se analisar a Ata de Registro de Preço nº 114/2017, resultante do Pregão Eletrônico 

nº 048/2017, constatou-se a ocorrência de sobrepreço, que consiste na aceitação de 

proposta de objeto com valor acima do praticado no mercado, conforme demonstrado a 

seguir:   

 

Quadro: Comparativo entre o valor contratado e a média do mercado. 
Item Especificação Quantidade Valor contratado¹ 

(RS) 

Média preço 

mercado (RS) 

% 

1 
Diária Apartamento 

single 
2.000 290,00 283,47 2,30 

2 
Diária Apartamento 

duplo 
1.000 350,00 330,05 6,04 

¹ - Empresa Royal Opimae Empreendimentos Hoteleiros Ltda – CPNJ 07.826.867/0001-40 

Fonte: Ata de Registro de Preço nº 114/2017 e pesquisa de preço realizada nas empresas Castros Park 

Hotel e K Hotel (tarifa especial). 

 

Considerando que já foram executados itens da Ata em referência, apurou-se a 

ocorrência de superfaturamento, que corresponde à diferença decorrente da comparação 

entre o valor pago e o apurado a preço de mercado. A seguir, segue demonstrativo do 

valor superfaturado, apurado no período de junho a dezembro de 2017: 

 

Quadro: Comparativo entre o valor Pago e a mediana do mercado. 
Item Descrição Quant. de 

diárias pagas 

Valor unit. 

contratado¹ 

(RS) 

Valor total 

pago  

Media 

preço 

mercado 

(RS) 

Total que 

seria devido    

Valor 

superfa

turado   

1 Diária Apto. 

single 
42 290,00 12.180,00 283,47 11.905,74 274,26 

2 Diária Apto. 

duplo 
04 350,00 1.400,00 330,05 1.320,20 79,80 

¹ - Empresa Royal Opimae Empreendimentos Hoteleiros Ltda – CPNJ 07.826.867/0001-40 

Fonte: Ata de Registro de Preço nº 114/2017 e pesquisa de preço realizada nas empresas Castros Park 

Hotel e K Hotel (tarifa especial). 

 

Ressalta-se que o valor apurado acima foi decorrente dos serviços de hotelaria utilizados 

pela UFG no período de junho a dezembro de 2017. No entanto, a contratação previa 

um quantitativo bem maior de diárias, inclusive com Registro de Preços, o que pode 

potencializar o risco de prejuízo.  

 

Por meio do Ofício nº 0605/2018/GAB/UFG, de 2 de julho de 2018, o gestor apresentou 

a seguinte manifestação: 
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“Entendemos que a diferença entre o valor contratado e a média do mercado 

apresentada no relatório de 2,3% e 6,04% para a diária em apartamento single e 

duplo, respectivamente, estão dentro de percentuais aceitáveis”. 

 

Como a Universidade utilizou apenas 78 diárias do contrato, verificou-se a baixa 

materialidade do valor executado, pois a referida Ata de Registro de Preço nº 114/2017 

não está mais vigente.  

  
##/Fato## 

1.1.1.13 INFORMAÇÃO 
 

Informações sobre o valor contratado do Pregão Eletrônico nº 154/2017. 

 

Fato 
 

Analisou-se o Pregão Eletrônico nº 154/2017 - SRP, que tem como objeto o registro de 

preços para futura aquisição de solução antivírus e antispam, com implementação, 

configuração e suporte, destinados à proteção de estações de trabalho e dispositivos 

móveis da Universidade.  

 

Em decorrência do certame, foi firmada a Ata de Registro de Preços nº 319/2017 entre a 

UFG e a empresa vencedora da licitação, Alltech – Soluções em Tecnologia Ltda. – 

ME, com validade de doze meses, a contar de 28 de novembro de 2017, onde foram 

pactuados os seguintes preços:    

 

a) Serviço, implementação, configuração e suporte para a solução de proteção de 

estações de trabalho e dispositivos móveis, por 12 meses, no valor total de R$ 

18.920,00;  

b) 10.200 licenças do software, tipo antispam, solução de proteção para caixas postais, 

por 36 meses, no valor unitário de R$ 74,00; e  

c) 12.500 licenças do Software, tipo antivírus, solução para proteção de estações de 

trabalho e dispositivos móveis, no valor unitário de R$ 143,00, por 36 meses de suporte 

e garantia (desktop e servidor), acompanhada de treinamento on line da equipe da 

contratante.   

 

Com o objetivo de verificar a ocorrência de eventual sobrepreço e/ou superfaturamento 

na pactuação realizada, foram feitas pesquisas de preços junto a outras licitações 

relativas a objetos similares, tais como consulta ao contrato firmado pela CGU (Adesão 

da Ata de Registro de Preço do Pregão SRT 14/2015 Citex e Adesão da Ata de Registro 

de Preço do Pregão 05/2016) e aos sites do Comprasnet e www.governodigital.gov.br. 

 

Para realização da pesquisa de mercado, selecionou-se o item “aquisição de software, 

aplicação informática, tipo antivírus, solução para proteção de estações de trabalho e 

dispositivos móveis”, sendo apurado o seguinte:   

 

Quadro -  Preços de mercado para objetos similares ao Pregão Eletrônico nº 154/2017. 

Unidades Descrição do item Quantidade 
Valor unitário 

(R$) 

Valor total 

R$ 

CGU Software Cliente da SOLUÇÃO 

DE ANTiVíRUS 
3.860 29,50 113.870,00 

UFMG Aquisição de software de licença 

para antivírus dos equipamentos 
100 79,99 7.999,00 
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Unidades Descrição do item Quantidade 
Valor unitário 

(R$) 

Valor total 

R$ 

de informática do Instituto de 

Geociências/UFMG. 

IF BAIANO Aquisição de 

componentes/periféricos 

eletrônicos, com intuito de 

atender as necessidades deste 

campus. Sotware antivírus básico  

19 60,00 1.140,00 

Média  56,50  

UFG  Software, aplicação informática, 

tipo antivírus, solução para 

proteção de estações de trabalho e 

dispositivos móveis, a UFG orçou 

previamente 

12.500 143,00 1.787.500,00 

Apuração do Sobrepreço: (Valor contratado UFG) - (média 

mercado). 

86,50  

Fonte: Contrato CGU (Adesão da Ata de Registro de Preço do Pregão SRT 14/2015 Citex), UFMG 

(Comprasnet) e IF BAIANO (site www.governodigital.gov.br). 

 

Portanto, ao se comparar o valor inicialmente estimado pela UFG para o item em 

análise (R$ 164,17) com o valor médio de mercado (R$ 56,50), apurou-se uma 

superestimativa de 190,6%. Por outro lado, ao aceitar a proposta vencedora, no valor 

unitário de R$ 143,00, identificou-se um sobrepreço de 153,1% (R$ 86,50).  

 

No tocante ao superfaturamento, que consiste na diferença decorrente da comparação 

entre o valor pago em um contrato e o realmente devido, apurou-se que foram pagas 400 

licenças, o que implica em um superfaturamento de R$ 34.600,00. 

 

Quadro - Apuração do superfaturamento no Pregão Eletrônico nº 154/2017   
Descrição Quant. 

licenças 

pagas 

 

Valor 

unitário  

do 

contrato  

Valor total 

pago 

 

Média 

Preço 

Mercado  

Total 

devido 

 

Valor 

superfatur

ado  

 

Software, aplicação 

informática, tipo 

antivírus, solução 

para proteção de 

estações de trabalho e 

dispositivos móveis.   

(A) (B) (C = A*B) (D) (E = A*D)  (F = C – E) 

400 143,00 57.200,00 56,50 22.600,00 34.600,00 

Exames realizados pela CGU, em 1 de junho de 2018. 

 

Ressalta-se que o valor apurado de R$ 34.600,00 refere-se exclusivamente ao 

quantitativo pago pela UFG para o item “aquisição de software, aplicação informática, 

tipo antivírus, solução para proteção de estações de trabalho e dispositivos móveis”, não 

incluindo, portanto, os quantitativos adquiridos pelos demais Órgãos que se utilizaram 

da Ata. 

 

Em resposta ao Relatório Preliminar, a Universidade por meio do Ofício nº 

0605/2018/GAB/UFG, de 02 de julho de 2018, apresentou os esclarecimentos prestados 

pela Direção do Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP), conforme o que 

segue:  
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“a. O comparativo de preços realizado pela Auditoria da CGU utilizou-se da mesma 

descrição do produto/serviço nas licitações, mas considerou produtos/serviços com 

características diferentes; 

 

b. Nesse sentido, a solução anti-vírus licitada pela UFG possui recursos avançados e 

serviços adicionais incorporados que a diferencia das licitações dos órgãos listados no 

relatório, razão pela qual se justifica um preço praticado superior; 

 

c. Um aspecto que deve ser considerado, por exemplo, para a composição do preço do 

produto/serviço adquirido pela UFG é que a licença e a garantia da solução antivírus 

foi realizada para um período de 36 meses. Nos critérios utilizados para a pesquisa, 

pela equipe da CGU, não fica claro se os produtos/serviços licitados são para o mesmo 

período de tempo (36 meses) ou inferior, fato esse que pode influenciar no preço final”.   

 

 Acrescentou ainda: 

 

“IFBAIANO: A Universidade Federal de Goiás, com o intuito de preservar a segurança 

da informação, bem como manter o nível de proteção já existente com a solução 

passada adotou como necessidade técnica mínima seguindo as orientações dos órgãos 

de controle, a aquisição de solução completa de segurança para endpoint contendo 

módulos de Antivírus "Next Generation", Solução de DLP (Prevenção de Vazamento de 

Dados e Criptografia. Já o Instituto acima citado, ao contratar o serviço de antivírus 

para o ambiente do órgão em questão avaliou-se que seria necessário apenas o 

antivírus básico, conforme descrito no item "Aquisição de componentes/periféricos 

eletrônicos, com o intuito de atender as necessidades desse campus. Software antivírus 

básico". Ao comparar a solução adquirida pela UFG com o serviço contratado pelo 

IFBAIANO, destaca-se que se tratam de soluções distintas, com níveis de atuação e 

qualidade diferentes, o que justifica a variação no custo.  

 

CGU: O processo adotado pela CGU para solução de antivírus, seguiu pelos mesmos 

critérios adotados pelo IFBAIANO, ou seja, solução básica de antivírus da fabricante 

Kaspersky. Além desse fato, a Ata de Registro adotada pelo órgão em questão trata-se 

do Exército CITEX, onde foi licitada uma quantidade de aproximadamente 60.000 

licenças, o que proporciona uma economia de escala aproximadamente 5 vezes maior 

que da UFG.  

 

A fins de exemplificação, utiliza-se de processos aos quais são passíveis de comparação 

com a atual solução adquirida pela UFG, haja visto que possuem módulos de 

segurança similares, porém de fabricantes distintos. Os processos citados em anexo são 

dos seguintes órgãos: PE 05/2016-AGU, PE01/2018 – DPU e PE 06/2017 - ANVISA. 

 

Pregão Eletrônico 05/2016 - Advocacia Geral da União: Esta licitação resolve registar 

em Ata de Registro de Preços, a especificação técnica similar à contratada pela UFG, 

porém realizada no ano de 2016, o que implica variações no preço em função do 

quantitativo licitado, e também seguindo cotação do dólar aquém do mesmo praticado 

ao final de 2017. Contabilizando o custo anual apenas pela licença, chega-se a um 

custo de R$ 47,25. Ao somar o custo de suporte e treinamento, itens 03 e 04 do Grupo 

01, itens estes já inclusos no processo da UFG chega-se a um valor anual por licença 

de R$ 48,76 e R$146.28 para três anos. Verifica-se que neste processo, com produtos e 
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serviços similares e ainda com quantitativos dobrados e dólar inferior, ainda assim o 

processo da UFG obteve valor mais econômico e inferiores para os itens.  

 

Pregão Eletrônico 01/2018 - Defensoria Pública da União: Nesta licitação resolve 

licitar com especificação técnica similar à contratada pela UFG, porém com fabricante 

distinto por nome de Symantec. Ao comparar os custos da solução avançadas de 

antivírus e antispam conjuntos, soma-se um custo anual de R$ 1.135,00 (Itens 

01,02,03,04,07 e 08), enquanto que para os itens da UFG somariam R$217,00. 

Verifica-se novamente neste processo, com produtos e serviços similares que ainda 

assim o processo da UFG obteve valor mais econômico e inferior para os itens.  

 

Pregão Eletrônico 06/2017 – ANVISA: Esta licitação resolve registar em Ata de 

Registro de Preços, a especificação técnica similar à contratada pela UFG e também 

realizada em 2017. Seguindo as mesmas etapas anteriores de análise de custo, soma-se 

um custo anual de R$ 1.224,00, tendo incluso as soluções de antivírus. DLP e 

Criptografia de Disco. Verifica-se pela terceira vez, comprovando a viabilidade 

econômica novamente neste processo, com produtos e serviços similares que ainda 

assim o processo da UFG obteve valor mais econômico e inferior para os itens.” 

(Original sem grifo) 

 

A fim de realizar uma comparação das especificações e dos períodos de aquisição de 

cada contratação, elaborou-se um quadro acrescentando as informações citadas pela 

UFG.  

 

Quadro -  Preços contratados para aquisição de módulos de solução. 

Unidades Descrição do item 

Detalhamento do 

Produto Adquirido 

 

Período 

Valor 

Unitário  

R$ 

Valor 

Unitário 

Anual 

R$ 

CGU Software Cliente da 

SOLUÇÃO DE 

ANTiVíRUS 

Kaspersky 36 meses 29,50 9,83 

UFMG Aquisição de software de 

licença para antivírus dos 

equipamentos de 

informática do Instituto de 

Geociências/UFMG. 

ESET ENDPOINT 

PROTECTOR 
anual 79,99 79,99 

IF 

BAIANO 

Aquisição de 

componentes/periféricos 

eletrônicos, com intuito de 

atender as necessidades 

deste campus. Software 

antivírus básico  

Kaspersky 24 meses 60,00 30,00 

AGU Serviço de licenciamento 

de uso da solução software 

antivírus com atualização 

continuada. 

Trendmicro, Suite 

Smart Protection for 

Endpoints 

24 meses 94,50 47,25 

ANVISA Aquisição e renovação de 

licenças para expansão de 

solução de Segurança da 

plataforma de produtos 

SYMANTEC 

 

Symantec Endpoint 

Protection Suite 

Enterprise 

24 meses 95,00 47,50 

 Valor Médio Anual dos 5 

órgãos analisados 
   

42,92 
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Unidades Descrição do item 

Detalhamento do 

Produto Adquirido 

 

Período 

Valor 

Unitário  

R$ 

Valor 

Unitário 

Anual 

R$ 

UFG 

 

Software, aplicação 

informática, tipo 

antivírus, solução para 

proteção de estações de 

trabalho e dispositivos 

móveis, a UFG orçou 

previamente. 

Trendmicro, Suite 

Smart Protection for 

Endpoints e módulo 

Deep Scurityty 

36 meses       143,00 

 

 

 

  47,66 

 

 

Foram avaliados os contratos dos órgãos federais, relacionados no quadro acima, 

citados na justificativa apresentada pela UFG, onde ficou evidenciado que o preço do 

produto contratado pela Unidade é compatível com os preços contratados pelos demais 

órgãos pesquisados, conforme o quadro acima. 

 

Portanto, ante os esclarecimentos apresentados, verificou-se que a UFMG, o IF Baiano 

e a CGU contrataram produtos com especificações aparentemente distintas das 

existentes nos produtos contratados pela UFG. Ressalta-se que, em sua justificativa, a 

Universidade alegou somente que os produtos adquiridos pelos demais órgão eram de 

nível básico, sem apresentar os detalhes técnicos de forma minuciosa, a fim de 

comprovar a real diferença entre os mesmos. 

 

Em relação às contratações da ANVISA e da DPU, constatou-se que os produtos 

adquiridos são similares aos da UFG. No entanto, em seus esclarecimentos, a 

Universidade não apresentou os editais das contratações citadas e a fórmula de cálculo 

para se realizar a referida comparação. 

 

Por fim, embora a UFG não tenha apresentado a documentação referente ao produto 

contratado pela AGU, as informações sobre a contratação foram localizadas no sitio 

“Compras Governamentais”, evidenciando a similaridade dos produtos desses dois 

órgãos.  

  
##/Fato## 

1.1.1.14 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de dispositivo no edital da Concorrência nº 05/2017 sobre o tratamento 

diferenciado dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, 

especificamente sobre as condições para a regularização da documentação fiscal, 

em caso de irregularidade. 

 

Fato 
 

Com o objetivo de contratar empresa de arquitetura e/ou de engenharia para prestação 

de serviços técnicos, compreendendo a elaboração de projetos e outros serviços 

necessários à construção e conservação dos imóveis, a UFG realizou a Concorrência nº 

05/2017 (processo nº 23070-016535-2016-40), tipo Técnica e Preço, utilizando o 

Sistema de Registro de Preços – SRP. O edital estabeleceu a divisão do objeto em 22 

itens, distribuídos em nove grupos, de acordo com a especialidade exigida e o tipo de 

projeto a ser elaborado.  

 

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


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
43 

No âmbito da análise empreendida, verificou-se a ausência de dispositivo específico que 

assegurasse para as microempresas e empresas de pequeno porte a possibilidade de 

regularização da  documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e  emissão  

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, no caso da 

existência de restrição à comprovação da regularidade fiscal.  

 

Questionada sobre o assunto, a Unidade, por meio do Ofício nº 333/2018/GAB/UFG, 

datado de 17 de abril de 2018, assim se posicionou: 

 

“ (...) foi previsto no item 11 do edital de licitações, o tratamento diferenciado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, em que pese não constar expressamente 

no item a previsão de artigo 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, ficou 

consignado no preâmbulo do edital da concorrência nº 05/2017, que a licitação 

observaria todas as disposições da referida Lei Complementar “[...] observadas as 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro [...], estando assim garantido a aplicabilidade dos preceitos legais”. 

 

A Unidade reconheceu a inexistência de dispositivo específico sobre a aplicação do §1º 

do art. 43 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, argumentando, no 

entanto, que tal ausência foi suprida pela citação do referido normativo no preâmbulo do 

edital.  

 

Contudo, conforme disposto no art. 11 do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, 

que regulamenta o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, os critérios de tratamento dispensado a essas empresas 

devem constar expressamente no instrumento convocatório.  

 

Tal prática consta nas minutas de editais disponibilizadas pela Advocacia Geral da 

União, sendo inclusive observada pela UFG nos editais relativos aos Pregões 

Eletrônicos nº 048/2017 e nº 154/2017, e no Convite nº 02/2017, analisados no âmbito 

desta auditoria. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Validação dos dispositivos do edital sem a verificação do pleno atendimento dos 

quesitos relacionados ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive sem a adequada 

compatibilização com as minutas disponibilizadas pela Advocacia-Geral da União. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 0605/2018/GAB/UFG, de 2 de julho de 2018, o gestor apresentou 

a seguinte manifestação: 

 

“O edital de licitação no item 11 assegurou o benefício para a contratação da ME e 

EPP. O não especificado nos itens do edital foram os prazos para regularização dos 

documentos fiscais no caso de irregularidade, o que será observada nos próximos 

certames licitatórios, nos termos dos editais da AGU, já adotados pela UFG”. 

  

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

Trata-se de impropriedade identificada no edital analisado, especificamente sobre as 

regras aplicáveis à regularização da documentação fiscal pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte, reconhecida pela Unidade em sua manifestação.   

 

Diferentemente de outros editais analisados pela equipe de auditoria durante este 

trabalho, onde se verificou que a UFG observou as minutas elaboradas pela Advocacia-

Geral da União (AGU), no edital em comento tal prática não foi implementada.  

 

Nesse sentido, a providência indicada pelo gestor para evitar a reincidência dessa 

impropriedade se mostra adequada. Contudo, trata-se de ação futura, ainda não 

evidenciada.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Compatibilizar a integralidade dos editais de certames licitatórios 

conduzidos pela Unidade com as minutas elaboradas pela Advocacia-Geral da União, 

atentando, inclusive, para a inserção de dispositivo específico sobre as regras aplicáveis 

às microempresas e empresas de pequeno porte para a regularização de documentação 

fiscal e trabalhista, em caso de irregularidade. 

 

 

1.1.1.15 CONSTATAÇÃO 
 

Sobrepreço identificado na Concorrência nº 05/2017, no valor de R$ 423.000,00, 

acarretando superfaturamento em determinados itens, considerando o início da 

execução contratual.   

 

Fato 
 

Na análise do processo licitatório correspondente à Concorrência nº 05/2017 (processo 

nº 23070-016535-2016-40), que tem como objeto a contratação de empresas de 

arquitetura e/ou de engenharia para prestação de serviços técnicos, identificou-se 

impropriedades no processo de elaboração do orçamento da contratação, que resultaram 

na inclusão, no edital, de estimativas superiores aos valores médios praticados pelo 

mercado, com potencial impacto nas propostas dos licitantes. 

 

Verificou-se que a Procuradoria Federal/UFG, por meio da Cota nº 15/2017 (fls. 48), ao 

analisar o processo em questão, solicitou que os autos fossem retornados à Unidade de 

origem, no sentido de suprir a falta da necessária pesquisa de preços. Ressalta-se que os 

valores estimados constavam inicialmente no Anexo III - Remuneração, prazos e forma 

de pagamento (fls. 32/33) e no Anexo XII - Quantitativo e Estimativa de Custo (fls. 

39/40).  

 

Em resposta, a Unidade anexou diversas cotações (fls. 51-115) e, ao final, mapa 

comparativo de preços (fls. 116). Contudo, por meio da Cota nº 61/2017 (fls.121), a 

citada Procuradoria destacou que as cotações realizadas correspondiam a preços 

estimados e não àqueles efetivamente praticados. Nesse sentido, solicitou o retorno dos 

autos à origem para nova pesquisa de preços, com a orientação de que fossem utilizados 

os preços contratados ou registrados no Portal de Compras Governamentais. 
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Em atendimento, o CEGEF anexou as propostas adjudicadas relativas aos pregões 

pesquisados (fls. 124/180) e, ao final, um novo comparativo de preços (fls. 181), 

retornando os autos à Procuradoria Federal, que se manifestou favoravelmente à 

continuidade do certame.   

 

Contudo, em consulta à versão final do Edital, apurou-se que o valor orçado para os 

serviços a serem contratados, constantes dos Anexos III e XIII (fls. 273 e 282), 

permaneceram os mesmos da estimativa inicial (fls. 39), ressalvada a inclusão de novos 

itens, sem a utilização dos preços médios já apurados.   

 

Nesse sentido, promoveu-se a comparação entre o orçamento definitivo (fls. 282) e o 

elaborado a partir dos preços médios do mercado (planilha às fls. 181), sendo 

identificado que determinados itens estimados pela UFG apresentavam valores 

inferiores ao preço médio de mercado, com variações de 1 a 20%. Entretanto, verificou-

se diversos outros itens cujos preços estimados pela UFG encontravam-se 

sensivelmente acima, alcançando até 200% de acréscimo.  

 

Quadro: Superestimativa de custos identificada na Concorrência nº 05/2017 

E
sp

e
ci

a
li

d
a

d
e 

It
e
m

 

P
r
o

je
to

/S
e
rv

iç
o
 

T
é
c
n

ic
o

s 

 

Orçament

o inicial  

Anexo 

XII 

(fls. 39) 

Preços 

médios 

mercado  

(fls. 181) 

Orçamento Final - Anexo XIII 

 (fls. 282) 

Diferen

ça 

Percent

ual  

(D/C)  

Valor 

Orçado. 

Média 

Mercado  

(C*E) 

Diferença  

entre os 

orçamentos   

(H-F) 

V
a

lo
r
. 
 

U
n

it
. 

  

Q
u

a
n

t 

V
lr

  
 

O
rç

a
d

o
 

T
o

ta
l 

 

A C D E F G H I 

Eng. 

Civil 

1
 

F
u

n
d

aç
õ
es

 

3,00 2,90 3,00 50.000 150.000,00 3% 145.000,00 (5.000,00) 

2
 

L
au

d
o

 d
e 

so
n
d

ag
em

 

2,00 2,00 2,00 50.000 100.000,00 0% 100.000,00 0,00 

3
 

P
ro

je
to

 

E
st

ru
t.

 

C
o
n

cr
et

o
 

ar
m

ad
o
 

9,00 6,36 9,00 50.000 450.000,00 42% 318.000,00 (132.000,00) 

4
 

P
ro

je
to

 

d
e 

E
st

ru
tu

ra
 

M
et

ál
ic

a 

6,00 5,96 6,00 50.000 300.000,00 1% 298.000,00 (2.000,00) 

Eng. 

civil -  

Hidros

ani 

Tário 

5
 

P
ro

je
to

 

H
id

ro
sa

n
it

. 
- 

Á
g

u
a 

F
ri

a 
 
e 

es
g
o

to
 4,00 3,45 4,00 50.000 200.000,00 16% 172.500,00 (27.500,00) 

6
 

P
ro

j.
 

H
id

ro
ss

an
it

.Á
g
u

a 

P
lu

v
ia

l/
D

re
 

2,00 1,58 2,00 50.000 100.000,00 27% 79.000,00 (21.000,00) 

7
 

P
ro

je
to

 

p
re

v
en

çã
o

 

d
e 

in
cê

n
d

io
 

4,50 4,56 4,50 50.000 225.000,00 -1% 228.000,00 3.000,00 
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E
sp

e
ci

a
li

d
a

d
e 

It
e
m

 

P
r
o

je
to

/S
e
rv

iç
o
 

T
é
c
n

ic
o

s 

 

Orçament

o inicial  

Anexo 

XII 

(fls. 39) 

Preços 

médios 

mercado  

(fls. 181) 

Orçamento Final - Anexo XIII 

 (fls. 282) 

Diferen

ça 

Percent

ual  

(D/C)  

Valor 

Orçado. 

Média 

Mercado  

(C*E) 

Diferença  

entre os 

orçamentos   

(H-F) 

V
a

lo
r
. 
 

U
n

it
. 

  

Q
u

a
n

t 

V
lr

  
 

O
rç

a
d

o
 

T
o
ta

l 
 

A C D E F G H I 

Elét. e  

Telec.  

8
 

P
ro

je
to

 

d
e 

E
lé

tr
ic

a 
9,00 9,27 9,00 50.000 450.000,00 -3% 463.500,00 13.500,00 

9
 

P
ro

je
to

 
d

e 

re
d

e 
d

e 

d
is

tr
ib

u
iç

ão
 

u
rb

an
a 5,00 não consta 5,00 50.000 250.000,00 

nsa nsa 
0,00 

1
0
 

P
ro

je
to

 
d

e 

il
u

m
in

aç
ão

 

d
e 

p
át

io
s 

2,50 2,62 2,50 50.000 125.000,00 -5% 131.000,00 6.000,00 

1
1
 

S
u

b
st

aç
ão

 

Is
o

la
d

a 
o
u
 

ca
b
in

e 
d
e 

m
ed

iç
ão

 

37,00 não consta 37,0 10.000 370.000,00 nsa  nsa 0,00 

1
2
 

P
ro

je
to

 
d
e 

T
el

ef
o
n

ia
 

e 

ca
b
ea

m
en

to
 

es
tr

u
tu

ra
d
o
 

5,00 3,69 5,00 50.000 250.000,00 36% 184.500,00 (65.500,00) 

1
3
 

P
ro

je
to

 
d
e 

F
ib

ra
 Ó

ti
ca

 

in
te

rl
ig

aç
ã

o
 e

x
te

rn
a 

5,00 não consta 5,00 50.000 250.000,00 
nsa nsa 

0,00 

1
4
 

P
ro

je
to

 

d
e 

S
eg

u
ra

n
ç

a 
- 

al
ar

m
e 

e 

IP
T

V
 

1,50 1,87 1,50 50.000 75.000,00 -20% 93.500,00 18.500,00 

Eng.   

Mec.  1
5
 

G
as

es
 

- 

C
o

m
b
u

st
 

- 
G

L
P

, 

M
ed

ic
in

a

is
 

7,00 6,60 7,00 50.000 350.000,00 6% 330.000,00 (20.000,00) 

Eng.  

Civil 1
6
 

E
la

b
o

ra
çã

o
 

d
e 

O
rç

am
en

to
s 

e 

es
p
ec

if
ic

aç
õ

e

s 
d
e 

se
rv

iç
o

s 

e 
o
b

ra
s 6,50 6,19 6,50 50.000 325.000,00 5% 309.500,00 (15.500,00) 

Eng. 

Civil 1
7
 

R
el

at
ó

ri
o

 
Im

p
ac

to
 

T
râ

n
si

to
 

e 
Im

p
ac

to
 

V
iz

in
h

an
ça

 

30,00 30,50 30,0 50.000 1.500.000,00 -2% 1.525.000,00 25.000,00 

Arquit.  1
8
 

P
ro

je
to

 
d

e 

A
rq

u
it

et
u

ra
 

d
o
 e

d
if

íc
io

 

23,00 13,35 23,0 50.000 1.150.000,00 72% 667.500,00 (482.500,00) 

Arquit. 1
9
 

P
ro

je
to

 
d
e 

A
cú

st
ic

a 

15,00 5,00 15,0 50.000 750.000,00 200% 250.000,00 (500.000,00) 
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E
sp

e
ci

a
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d
a

d
e 

It
e
m

 

P
r
o

je
to

/S
e
rv

iç
o
 

T
é
c
n

ic
o

s 

 

Orçament

o inicial  

Anexo 

XII 

(fls. 39) 

Preços 

médios 

mercado  

(fls. 181) 

Orçamento Final - Anexo XIII 

 (fls. 282) 

Diferen

ça 

Percent

ual  

(D/C)  

Valor 

Orçado. 

Média 

Mercado  

(C*E) 

Diferença  

entre os 

orçamentos   

(H-F) 

V
a

lo
r
. 
 

U
n

it
. 

  

Q
u

a
n

t 

V
lr

  
 

O
rç

a
d

o
 

T
o
ta

l 
 

A C D E F G H I 

2
0
 

P
ro

je
to

 
d

e 

L
u

m
in

o
té

c

n
ic

a 
9,00 9,10 9,00 50.000 450.000,00 -1% 455.000,00 5.000,00 

2
1
 

P
ro

je
to

 
d
e 

S
o

n
o

ri
za

çã
o
 

d
e 

A
m

b
ie

n
te

s 

es
p
ec

ia
is

 

3,50 3,50 3,50 50.000 175.000,00 0% 175.000,00 0,00 

Eng.   

Mec.  2
2
 

P
ro

je
to

 
d
e 

A
r 

co
n

d
ic

io
n

ad

o
 e

 e
x

au
st

ão
 

não consta 6,00 6,00 80.000 480.000,00 0% 480.000,00 0,00 

Fonte: Exames efetuados pela CGU em 7 de maio de 2018, a partir do processo nº 23070016535/2016-40 

 

A falha em questão caracteriza-se inicialmente como “superestimativa de custos”, 

definida como a estimativa a maior de quantitativos de insumos ou de preços de obra ou 

serviço. Importante destacar que em termos de impacto a superestimativa tem o 

potencial de causar a ocorrência de “sobrepreço”, que se constituiu na aceitação de 

proposta de objeto com valor superior ao praticado pelo mercado. Este último, por sua 

vez, pode acarretar o “superfaturamento” caso ocorra a execução contratual, que pode 

ser definido como a importância paga a maior, decorrente da comparação entre o valor 

pago em um contrato e o realmente devido, apurado a preço de mercado.  

 

Nesse sentido, questionou-se a Unidade sobre a não utilização dos preços médios de 

mercado, apurados após demanda da Procuradoria Federal/UFG, e a manutenção, na 

versão final do edital, dos preços orçados incialmente. Em resposta, apresentada por 

meio do Ofício nº 333/2018/GAB/UFG, de 17 de abril de 2018, o gestor assim se 

posicionou:  

 

“Quanto ao fato dos valores estimados, corrigidos após questionamentos da 

Procuradoria Jurídica não terem sido os efetivamente publicados durante o certame, 

este erro ocorreu porque a tabela de itens da Intenção de Registro de Preço – IRP, 

lançada no início do processo licitatório, fl. 03 (frente e verso), não foi corrigida item a 

item quando disponibilizada para publicação do certame. 

 

No entanto, no final, não houve prejuízos para a instituição na realização do certame 

licitatório como se poderá ver pela tabela abaixo, pois o total da contratação ficou com 

o valor abaixo do total estimado corrigido, mesmo incluindo os quatro itens em que os 

valores estão maiores do que os corrigidos, mas abaixo do que os inicialmente 

estimados. 

 
Grupo Item Valor 

Inicial 

Valor 

corrigido 

Valor 

contratado 

Quant.  Valor corrigido total Valor contratado 

Grupo I 

Item 01 R$ 3,00 R$ 2,90 R$ 1,71 50.000 R$ 145.000,00 R$ 85.500,00 

Item 02 R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 1,14 50.000 R$ 100.000,00 R$ 57.000,00 

Item 03 R$ 9,00 R$ 6,36 R$ 5,13 50.000 R$ 318.000,00 R$ 256.500,00 

Item 04 R$ 6,00 R$ 5,96 R$ 3,42 50.000 R$ 298.000,00 R$ 171.000,00 

Grupo II Item 05 R$ 4,00 R$ 3,45 R$ 2,24 50.000 R$ 172.500,00 R$ 112.000,00 
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Grupo Item Valor 

Inicial 

Valor 

corrigido 

Valor 

contratado 

Quant.  Valor corrigido total Valor contratado 

Item 06 R$ 2,00 R$ 1,59 R$ 1,12 50.000 R$ 79.500,00 R$ 56.000,00 

Item 07 R$ 4,50 R$ 4,56 R$  2,52 50.000 R$ 228.000,00 R$ 126.000,00 

Grupo 
III 

Item 08 R$ 9,00 R$ 9,27 R$ 7,64 50.000 R$ 463.500,00 R$ 382.000,00 

Item 09 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 4,24 50.000 R$ 250.000,00 R$ 212.000,00 

Item 10 R$ 2,50 R$ 2,62 R$ 2,12 50.000 R$ 131.000,00 R$ 106.000,00 

Item 11 R$ 37,00 R$ 37,00 R$ 31,41 10.000 R$ 370.000,00 R$ 314.100,00 

Item 12 R$ 5,00 R$ 3,69 R$ 4,24 50.000 R$ 184.500,00 R$ 212.000,00 

Item 13 R$ 5,00 R$ 1,87 R$ 4,24 50.000 R$ 93.500,00 R$ 212.000,00 

Item 14 R$ 1,50 R$ 6,60 R$ 1,27 50.000 R$ 330.000,00 R$ 63.500,00 

Grupo IV Item 15 R$ 7,00 R$ 6,00  Deserto 50.000 R$ 0,00 R$ 0,00 

Grupo V Item 16 R$ 6,50 R$ 6,19 Deserto 50.000 R$ 0,00 R$ 0,00 

Grupo VI Item 17 R$ 30,00 R$ 30,90 R$ 21,00 50.000 R$ 1.545.000,00 R$ 1.050.000,00 

Grupo 
VII 

Item 18 R$ 23,00 R$ 13,35 R$ 14,26 50.000 R$ 667.500,00 R$ 713.000,00 

Grupo 
VIII 

Item 19 R$ 15,00 R$ 5,00 R$ 12,00 50.000 R$ 250.000,00 R$ 600.000,00 

Item 20 R$ 9,00 R$ 9,10 R$ 7,20 50.000 R$ 455.000,00 R$ 360.000,00 

Item 21 R$ 3,50 R$ 3,50 R$ 2,80 50.000 R$ 175.000,00 R$ 140.000,00 

      R$ 6.256.000,00 R$ 5.228.600,00 

 

Pela tabela comparativa se pode notar que mesmo com o valor errado dos itens 

12,13,18 e 19, a contratação final total obteve uma vantagem de R$ 1.027.400,00 do 

preço estimado corrigido. 

 

Todavia, reconhecemos que houve uma falha. A Comissão Permanente de Licitação 

está em renovação e em constante aperfeiçoamento para que situações como esta não 

ocorram novamente”. 

 

Em relação à manifestação da Unidade, cabe inicialmente registrar que a licitação em 

análise é do tipo Técnica e Preço, sendo que as propostas comerciais foram formuladas 

a partir de um percentual de desconto linear oferecido pelo licitante, incidente sobre os 

preços máximos indicados pela UFG, os quais, em grande parte, estavam 

superestimados, conforme já demonstrado. Em tese, mantendo-se os descontos 

ofertados pelos licitantes, o valor contratado seria menor, resultando em maior benefício 

à Administração.  

 

Embora não se possa comprovar a tendência descrita acima (manutenção dos descontos 

pelos licitantes em caso de redução dos valores orçados), por certo não prospera a 

justificativa do gestor de que não houve prejuízos à Administração, a partir da 

comparação global entre os preços de mercado de todos os itens frente ao valor final 

contratado. Isto porque a análise sobre eventual ocorrência de sobrepreço e, se for o 

caso, superfaturamento, deve ser realizada item a item, de forma individualizada, visto 

que os mesmos, apesar de comporem grupos específicos, podem ser executados de 

forma isolada e independente. Além disso, os objetos que compõem os grupos foram 

adjudicados, na maioria dos casos, a diferentes fornecedores.   

 

Por esse motivo, não é correto se compensar itens que foram contratados com preços 

inferiores à média do mercado com outros itens em que se verificou a ocorrência de 

sobrepreço.   

 

Assim, observou-se que a superestimativa já relatada acarretou a ocorrência de 

sobrepreço nos itens 12, 18 e 19, visto que foi aceita proposta com preços acima da 

média praticada no mercado, conforme demonstrado a seguir:   
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Quadro – Sobrepreço identificado na Concorrência nº 05/2017 

Fonte: Exames efetuados pela CGU em 7 de maio de 2018, a partir do processo nº 23070016535/2016-40 

 

Conforme se observa, os itens 12, 18 e 19 foram contratados por valor acima do preço 

de mercado, caracterizando um sobrepreço total de R$ 423.000,00, correspondente a 

38% do preço de mercado. Ressalta-se que no caso do item 19, o sobrepreço chegou a 

aproximadamente 140%.  

 

Diante da ocorrência de sobrepreço, procedeu-se a verificação quanto à ocorrência de 

superfaturamento na execução dos itens em referência, adjudicados às seguintes 

empresas:  

(i) Item 12 - G5 Arquitetura e Engenharia S/A – CNPJ: 05.146.507/0001-71;  

(ii) Item 18 - Futura Arquitetos Associados S/S – CNPJ: 06.200.718/0001-08; 

(iii) Item 19 - Lanza Arquitetura e Construções Ltda. – 02.425.976/0001-31.  

Em consulta realizada no SIAFI em 7 de maio de 2018, não se identificou a existência 

de empenhos gerados nos exercícios de 2017 e 2018 em favor das empresas Futura 

Arquitetos Associados S/S e Lanza Arquitetura e Construções Ltda.  Também não 

consta, nos autos, qualquer referência a eventuais ordens de serviços já geradas 

destinadas a esses fornecedores. 

 

No tocante à empresa G5 Arquitetura e Engenharia S/A, em consulta aos autos, 

constatou-se a existência das seguintes ordens de serviço (OS) contemplando o item 12:   

 

Quadro – Ordens de Serviços geradas com sobrepreço na Concorrência nº 05/2017 
Forn. Item Quant. 

m² 

Valor 

Unit.  

Valor 

total 

Item 

Descrição dos 

serviços 

Nº da OS Valor 

total OS 

Sobrepreço 

potencial  

rq
u

it
et

u
ra

 e
 E

n
g

. 

S
/A

  
 

12 

3.067,93 4,24 13.008,03 

Projeto de Instalações 

elétricas, SPDA, 

Alarme, TV da Casa 

do Estudante (CEU) 

de Catalão. 

Não 

consta 
40.343,31 1.687,36 

569,12 4,24 2.413,07 

Projeto de Instalações 

elétricas, SPDA, 

Alarme, TV da 

Não 

consta 
7.483,93 313,02 
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(%
) 

A B C D E = (A*D) F = (B*D) G = (C*D) H = (F-G) 
I = 

(H/G) 
12.  

Projeto 
Telefonia 

cab.  

Estrut.  

5 ,00 4,24 3,69 50.000 250.000,00 212.000,00 184.500,00 27.500,00 15% 

18.  

Projeto 

Arquit.  
edifício 

23,00 14,26 13,35 50.000 1.150.000,00 713.000,00 667.500,00 45.500,00 7% 

19.  

Projeto 

de  

Acústica 

15,00 12,00 5,00 50.000 750.000,00 600.000,00 250.000,00 350.000,00 140% 

Total 2.150.000,00 1.525.000,00 1.102.000,00 423.000,00 38% 
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Forn. Item Quant. 

m² 

Valor 

Unit.  

Valor 

total 

Item 

Descrição dos 

serviços 

Nº da OS Valor 

total OS 

Sobrepreço 

potencial  

Adaptação (232,9m2) 

e ampliação do 

Hospital Veterinário 

de Jataí. 

444,15 4,24 1.883,20 

Projeto de Instalações 

elétricas, SPDA, 

Alarme, TV dos 

Gabinetes de 

professores de Jataí. 

Não 

consta 
5.840,57 244,28 

6.000,00 4,24 25.440,00 

Projeto das 

instalações de 

alterações do edifício 

de Aparecida de 

Goiânia. 

Não 

consta 
78.900,00 3.300,00 

3.859,67 4,24 16.365,00 

Projeto de Reforma 

das Instalações do 

edifício da 

PROCOM. 

26/2017 50.754,66 2.122,82 

1.564,24 4,24 6.632,38 

Projeto de Instalações 

do Instituto de 

Ciências Biológicas - 

ICB IV – OS 

30/2017. 

30/2017 20.569,76 860,33 

3.747,78 4,24 15.890,59 

Projeto de Instalações 

da reforma do prédio 

do Museu 

Antropológico/DDRH 

-33/2017. 

33/2017 49.283,31 2.061,28 

977,49 4,24 4.144,56 

Projeto Instalações 

elétricas, SPDA, 

Alarme, TV da 

ADAPTAÇÃO 

(641,27 m2) e 

ampliação do hospital 

veterinário de Jataí 

(336,22m2) - OS 

15/2017 (Correção da 

OS que foi solicitada 

na primeira vez). 

15/2017 19.921,24 537,62 

Total: 85.776,83  273.096,78 11.126,71 

Obs: Último documento analisado nos autos é de 19 de fevereiro de 2018 (fls. 1660). 

Fonte: Exames efetuados pela CGU em 7 de maio de 2018, a partir do processo nº 23070016535/2016-40 

 

No âmbito da consulta realizada ao SIAFI, constatou-se a existência do empenho nº 

8064790, no valor de R$ 40.343,31, pago em 19 de março de 2018 (OB nº 803667), 

mediante apresentação da Nota Fiscal nº 586. Trata-se de pagamento relativo a projetos 

realizados para a Casa do Estudante em Catalão, correspondente à primeira ordem de 

serviço indicada no quadro, o que já caracteriza um superfaturamento de R$ 1.687,36.   

 

Ainda no exercício de 2017, identificou-se outros empenhos emitidos em favor da 

referida empresa, contudo os valores e especificações não coincidem com aqueles 

constantes nas citadas ordens de serviço. 
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Em 2018, apurou-se a existência do empenho nº 801530, datado de 15 de abril de 2018, 

no valor total de R$ 126.586,35, contemplando R$ 37.384,08 relativos ao item 12 do 

edital, o que pode acarretar em R$ 4.850,00 de superfaturamento.  

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falha de execução dos procedimentos administrativos relacionados à licitação, em 

especial à correção e/ou validação dos itens constantes na Intenção de Registro de Preço 

– IRP, quando da elaboração da versão final do edital.  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 0605/2018/GAB/UFG, de 2 de julho de 2018, a Unidade 

apresentou a seguinte manifestação:   

 

“Em primeiro lugar, o valor de R$ 423.000.00 corresponde ao valor total dos itens 

apontados e não o que foi ou será contratado. 

 

A administração SEINFRA reconheceu o erro ao não corrigir os valores inicialmente 

lançados no IRP, os quais foram disponibilizados para divulgação do certame 

licitatório. 

 

O relatório final da auditoria constatou que dos 22 itens licitados, somente 03 itens 

tiveram a ocorrência de sobrepreço em relação aos novos valores estimados após 

apontamento da Procuradoria Federal. São eles: 12, 18 e 19. Indicou ainda que na 

execução dos serviços não houve nenhuma contratação para os itens 18 e 19. 

 

Informamos que não houve e nem haverá contratação para os itens 18 e 19 até 

vencimento da ata de registro de preços. Desse modo, o sobrepreço total a ser 

analisado é o do item 12, apurado pela CGU em R$ 27.500.00 - caso fosse contratado 

100% dos serviços previstos, o que não corresponde à realidade dos fatos. 

 

Em relação ao item 12, é um grupo composto de 07 (sete) serviços registrados, onde a 

contratação é feita pela melhor oferta para todos os itens do grupo, não tendo como ser 

adjudicado itens isolados para os licitantes participantes pelas características do tipo 

de projeto. 

 

Sendo o item 12 composto de um grupo de serviços, propomos que o levantamento do 

sobrepreço seja analisado ao conjunto dos itens, conforme mapa comparativo abaixo: 
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Tabela 1 – Mapa comparativo de preço por grupo – critérios CGU 

 

Conforme verificado na Tabela 1. o grupo III - "Instalações" - do qual o item é 

composto não apresentou sobrepreço. Pelo contrário, representaria uma economia 

para a UFG correspondente à R$ 240.900,00 - se fosse contratado todo o valor 

previsto. 

 

Outro fator a ser levado em consideração é que dos valores previstos pela UFG quando 

da realização do certame, em especial o grupo III em análise, os itens 8, 10 e 14 foram 

lançados na licitação com valores abaixo do estimado de mercado. Isso também 

representou uma economia para UFG em relação ao valor do edital. 

 

Tabela 2 - Mapa comparativo de preço por grupo - critérios CGU 
Item Valor do 

Edital 

Preço médio 

mercado 

Quantidade Valor total 

orçado 

Valor total de 

mercado 

8. Projeto 

inst. Elétrica 
9,00 9,27 50.000 450.000,00 463.500,00 

10. Projeto de 

iluminação 

externa 

2,50 2,62 50.000 125.000,00 131.000,00 

14. Projeto de 

segurança 
1,50 1,87 50.000 75.000 93.500,00 

Totais 650.000,00 688.000,00 

Economia em favor do erro 38.000,00 
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A B C D E = (A*D) F = (B*D) G = (C*D) H = (F-G) 
I = 

(H/G) 

 8. Projeto 

de Elétrica 
9,00 7,64 9,27 50.000 450.000,00 382.000,00 463.500,00 - 81.500,00 -18% 

9. Proj. de 

Rede de 

Distribuiç

ão Urbana 

5,00 4,24 5,00 50.000 250.000,00 212.000,00 250.000,00 - 38.000,00 -15% 

10. Projeto 

de 

iluminação 

externa 

2,50 2,12 2,62 50.000 125.000,00 106.000,00 131.000,00 -25.000,00 -19% 

11. 

Subestaçã

o ou 

cabine de 

mediação 

37,00 31,41 37,00 10.000 370.000,00 314.100,00 370.000,00 -55.900,00 -15% 

12.  

Projeto 

Telefonia 

cab.  

Estrut. 

5 ,00 4,24 3,69 50.000 250.000,00 212.000,00 184.500,00 27.500,00 15% 

13. Projeto 

de Fibra 

Ótica 
5,00 4,24 5,00 50.000 250.000,00 212.000,00 250.000,00 -38.000,00 -15% 

14. Projeto 

de 

Segurança 
1,50 1,27 1,87 50.000 75.000 63.500,00 93.500,00 -30.000,00 -32% 

Total 1.770.000,00 1.501.600,00 1.742.500,00 -240.900,00 -16% 
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Se levarmos em consideração o favorecimento do erro, conforme Tabela 2 acima, a 

economia foi maior que o sobrepreço apurado.  

 

Contudo, não buscamos nos eximir de responsabilidades pelo erro cometido. Queremos 

apenas demonstrar que se o relator da CGU entendeu que o erro foi prejudicial, pelo 

nosso ponto de vista consideramos que o resultado ainda sim foi benéfico para a UFG. 

 

Reafirmamos que o fato ocorrido foi discutido com a equipe de licitação com o objetivo 

de evitar as situações como as apontadas no relatório. Ainda, reelaboramos um 

fluxograma do processo licitatório para que situações como essa seja eliminada em 

outras licitações”.   

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, a Unidade reconheceu a falha apontada nos preços utilizados na 

versão final do edital, tendo indicado, ainda, as providências já adotadas visando evitar 

a reincidência de situações similares.  

 

Em relação à indicação de sobrepreço, em síntese, a Unidade se posicionou sobre três 

aspectos: (i) para os itens 18 e 19, confirma que não houve e nem haverá contratação até 

vencimento da ata de registro de preços; (ii) propõe que a análise quanto a ocorrência de 

sobrepreço e, se for o caso, de superfaturamento para o item 12 seja efetivada no âmbito 

do grupo ao qual está inserido (Grupo III), composto por um total de 7 itens, sendo que, 

por esta metodologia, não haveria sobrepreço e sim subpreço, da ordem de R$ 

240.000,00; e (iii) registra que os itens 8, 10 e 14, integrantes do Grupo III, foram 

licitados com valores abaixo do estimado no mercado, resultando economia para a UFG 

de R$ 38.000,00.   

 

Registra-se, de início, que permanece a constatação sobre a existência de sobrepreço nos 

itens 12, 18 e 19. Sobre a possível ocorrência de superfaturamento, a não execução 

contratual informada pela Unidade para os itens 18 e 19 elimina a ocorrência de 

superfaturamento no âmbito da UFG. Contudo, trata-se de uma Ata de Registro de 

Preços, permanecendo o risco de superfaturamento no caso de adesões por outros 

órgãos públicos, demandando ação interna da UFG visando a mitigação da sua 

ocorrência.   

 

No tocante ao segundo aspecto (análise de um conjunto de itens), tal metodologia foi 

sugerida na primeira manifestação encaminhada, registrada no campo “fato”, onde a 

Unidade indicava a compensação entre todos os itens do edital. Nesta segunda 

oportunidade, manifestou-se para que a compensação seja realizada apenas no âmbito 

do Grupo III, do qual o item 12 faz parte. Sobre tal questão, mantem-se o entendimento 

inicial de que tal prática não é a mais adequada, devendo a análise ser individualizada 

por item, considerando que a execução pode ocorrer de forma independente e pontual.    

 

Quanto à manifestação de que a falha ocorreu também nos itens 8, 10 e 14, mas com 

preços licitados abaixo do estimado no mercado e, por conseguinte, gerando economia 

para a UFG, entende-se que, na linha do entendimento já mencionado, a análise deve ser 

individualizada sobre cada item licitado, visto que a execução de determinado item não 

vincula a execução de outro item do grupo.  
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Por fim, reafirma-se que se trata de Ata de Registro de Preços, com possibilidade de 

adesão por outros órgãos públicos, o que pode potencializar o impacto da impropriedade 

relatada.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Aperfeiçoar os controles internos vinculados ao fluxo de execução 

dos procedimentos licitatórios conduzidos pela Unidade, assegurando etapa específica 

que permita compatibilizar as informações geradas na Intenção de Registro de Preços e 

a versão final do edital da licitação. 

 

Recomendação 2: Considerando o sobrepreço identificado, recomenda-se que Unidade 

se abstenha de autorizar a execução de serviços para os itens 12, 18 e 19 do Edital, bem 

como não autorize a adesão, por outros órgãos públicos, da respectiva Ata de Registro 

de Preços, no que se refere aos itens citados. 

 

Recomendação 3: Apurar os valores pagos no âmbito da execução do item 12 do Edital, 

adotando medidas visando a restituição aos cofres públicos dos valores pagos 

indevidamente.   

 

 

1.2 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

1.2.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

1.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Superfaturamento nos serviços contratados por meio da Dispensa nº 238/2017, 

sendo identificadas impropriedades na condução do processo.   

 

Fato 
 

Analisou-se o processo nº 23070.014210/2017-11, relativo à Dispensa de Licitação nº 

238/2017, cujo objeto foi a contratação de serviços de manutenção do sistema de som, 

áudio, vídeo e lousa interativa da Faculdade de Nutrição da UFG. 

 

Em síntese, o processo encontra-se instruído com a justificativa do requisitante (fls. 2), 

orçamentos (fls. 3-5), relação de equipamentos abrangidos pelo serviço (fls. 7), 

declaração de que não emprega menor apresentada pelo contratado, atestado de 

capacidade técnica, e evidência de regularidade fiscal (fls. 8-10), extraída do Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).   

 

Cabe registrar que a Procuradoria Federal/UFG não se pronunciou no presente caso, em 

observância à Orientação Normativa AGU nº 46, de 26 de fevereiro de 2014.  

 

O Departamento de Material e Patrimônio (DMP) manifestou-se favorável à 

contratação, por dispensa de licitação, com fundamento no inciso II, art. 24 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo a mesma autorizada pelo Pró-Reitor de 

Administração da UFG (fls. 13), em 5 de outubro de 2017. Ato contínuo, emitiu-se o 

empenho nº 806109, datado de 24 de novembro de 2017, no valor de R$ 7.000,00, em 
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favor da empresa R D L de Lima Informática – ME, CNPJ 20.224.896/0001-87, 

contratada para realizar os serviços. 

 

Os serviços foram faturados por meio da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 000286 

(fls. 20), emitida em 11 de dezembro de 2017, atestada pela Coordenadora 

Administrativa da Faculdade de Nutrição da UFG. O pagamento foi realizado por meio 

da Ordem Bancária nº 800668, datada de 18 de janeiro de 2018, no valor pactuado.  

 

Contudo, analisando-se detidamente o processo, identificou-se as irregularidades e 

impropriedades indicadas a seguir: 

 

 

1. Ausência de caracterização detalhada do objeto, sem informações sobre as peças a 

serem substituídas e os serviços correspondentes.  

 

De acordo com os autos, o processo em referência tem por objeto a contratação de 

“Serviço de manutenção do sistema de som, áudio, vídeo e lousa interativa" (fls. 01, 02, 

12 e 15). Contudo, não consta no processo caracterização detalhada do objeto, tanto na 

requisição, como nas cotações e na Nota Fiscal de Prestação de Serviços.  

 

Assim, não há informações sobre os serviços cotados e contratados, com a 

individualização das manutenções a realizar e as peças que seriam substituídas, aspectos 

indispensáveis para se embasar os preços pactuados e a própria autorização do processo.   

 

Questionado sobre o assunto, por meio do Ofício nº 0308/2018/GAB/UFG, datado de 

10 de abril de 2018, o gestor informou que o detalhamento das informações requeridas 

consta na Ordem de Serviço nº 004668, emitida pelo contratado.   

 

Referido documento, não presente nos autos, foi anexado à resposta enviada à equipe de 

auditoria, contendo a descrição e o respectivo valor das peças a serem substituídas e o 

valor dos serviços correspondentes. Observou-se, contudo, que a data de cadastro e de 

emissão da Ordem de Serviço é a mesma da data de emissão da Nota Fiscal (11 de 

dezembro de 2017), ou seja, posterior às cotações realizadas, à análise do DMP e à 

autorização efetivada pelo Pró-Reitor de Administração. 

 

2. Ausência, nos autos, de manifestação do DMP sobre a possibilidade de que a 

manutenção dos equipamentos fosse realizada pelas unidades internas da Universidade. 

 

Verificou-se que o Departamento de Material e Patrimônio (DMP), ao se manifestar 

favorável à contratação dos serviços por meio de dispensa de licitação, não se 

pronunciou sobre a eventual possibilidade de que os serviços requisitados fossem 

executados por meio de unidades próprias da Universidade, a exemplo do Centro de 

Manutenção de Equipamentos (Cemeq/UFG), ou por meio de contratos já existentes.   

 

De acordo com o site da UFG, o Cemeq é responsável pela realização de manutenção 

nos equipamentos, que inclui, entre outros, os computadores, microscópios, 

estabilizadores, nobreaks, reciclagem de cartuchos de toner e tinta para impressoras, 

aparelhos de refrigeração e data shows, esses últimos incluídos na manutenção 

requisitada pela Faculdade de Nutrição.  
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Ressalta-se que do valor de R$ 7.000,00 da contratação, cerca de R$ 5.000,00 (71,4 por 

cento) referiam-se a peças, sendo R$ 2.250,00 correspondentes a substituição de 

lâmpada para projetores, tipo de manutenção passível de ser realizada pelo Cemeq, item 

esse que inclusive já foi objeto de Atas de Registro de Preços formalizadas pela 

PROAD.   

 

3. Deficiências na pesquisa de preços que embasou a contratação.   

 

De acordo com informações prestadas durante a Auditoria Anual de Contas de 2017, a 

Unidade informou a esta Controladoria que observava, para fins de pesquisas de preços, 

as disposições contidas na Instrução Normativa SLTI nº 5, de 27 de junho de 2014.  

  

O art. 2º da referida Instrução Normativa estabelece, em síntese, que a pesquisa de 

preços deverá ser realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, de forma 

combinada ou não, devendo ser priorizados os dois primeiros: (i) Painel de Preços do 

governo federal; (ii) contratações similares de outros entes públicos; (iii) pesquisa 

publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio 

amplo; e (iv) pesquisa com os fornecedores.   

 

Na presente contratação, verificou-se que a Unidade optou por utilizar exclusivamente 

de pesquisas junto a fornecedores.  

 

Contudo, observou-se que embora a Faculdade de Nutrição, local de execução dos 

serviços, esteja localizada no Setor Universitário, em Goiânia/GO, todas as empresas 

que apresentaram orçamento situam-se em Senador Canedo/GO. Constatou-se, também, 

a ausência, nos autos, de solicitação formal para apresentação de cotação.  

 

Neste sentido, solicitou-se que a Unidade informasse qual a base de pesquisa (sites 

especializados, banco de fornecedores, etc.) e/ou os fatores objetivos (experiência 

anterior, por exemplo) utilizados para selecionar as empresas que cotaram os serviços.  

 

Adicionalmente, solicitou-se justificativas para a realização das pesquisas 

“exclusivamente” junto às empresas sediadas em Senador Canedo/GO. Por fim, 

requereu-se a apresentação das solicitações formais de apresentação de cotação.  

 

Em resposta, apresentada por meio do Ofício nº 0308/2018/GAB/UFG, datado de 10 de 

abril de 2018, o gestor informou que se utilizou de busca pela internet de empresas que 

prestavam esse tipo de serviço nas “proximidades”. Acrescentou que as empresas foram 

contatadas via telefone e que as mesmas entregaram as cotações em mãos. Por fim, 

justificou o seguinte:   

 

“As cotações foram realizadas na cidade de Senador Canedo, região metropolitana de 

Goiânia, a qual conta com polo empresarial, com incentivos fiscais do Governo, 

normalmente favorecendo valores mais acessíveis”. 

 

No que tange à inexistência de solicitações formais de cotação, aspecto reconhecido 

pela UFG, cabe registrar que se trata de descumprimento de requisito obrigatório, 

previsto no art. 3º da Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014.  
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No que concerne à justificativa apresentada pela seleção exclusiva de empresas situadas 

em Senador Canedo/GO, a manifestação não esclarece o motivo pelo qual também não 

foram selecionadas empresas de Goiânia/GO, cidade da realização dos serviços, que 

conta com ampla diversidade de empresas especializadas. O argumento utilizado pela 

UFG de que os preços praticados na cidade de Senador Canedo/GO normalmente têm 

valores mais acessíveis deve ser acompanhado de evidências da sua ocorrência no ramo 

de atuação das empresas que realizaram cotações.   

 

4. Similaridade nas propostas apresentadas por dois licitantes, com riscos de 

comprometimento do caráter competitivo do certame.   

 

Identificou-se notáveis semelhanças entre as propostas apresentadas pelas empresas 

Tuguara Computadores e Edição Papelaria Ltda., com extrema similaridade na 

diagramação e formatação, conforme se verifica a seguir:  

 

  
Proposta da empresa Tuguara Computadores 

Vendas e Prest. de Serviços, no valor de R$ 

7.230,00 (Dispensa nº 238/2017). 

Proposta da empresa Edição Papelaria Ltda., no 

valor de R$ 7.150,00 (Dispensa nº 238/2017). 

 

No caso da empresa Tecnomais, vencedora da licitação, a proposta apresentada foi a 

seguinte: 

 

 
Proposta da empresa Tecnomais 

Soluções em Tecnologia, no valor 

de R$ 7.000,00(Dispensa nº 

238/2017). 
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Como a UFG informou que não houve solicitação formal de propostas aos licitantes, 

sendo contatadas apenas por telefone, a similaridade observada entre as propostas da 

Tuguara Computadores e Edição Papelaria Ltda evidencia risco da ocorrência de 

compartilhamento de arquivo ou modelo de proposta entre os dois licitantes, com 

eventual combinação de preços, objetivando comprometer a competitividade do 

certame.   

 

5. Licitantes sem estrutura física compatível ou não atuantes em ramo da atividade do 

objeto licitado.   

  

Procedeu-se a visita in loco na sede das licitantes, não sendo possível confirmar o 

efetivo funcionamento da empresa Tuguara Computadores Vendas e Prestação de 

Serviços. Trata-se de empresa situada em endereço residencial, sem qualquer indicação 

de atuação comercial, conforme registro fotográfico. No tocante à Edição Papelaria 

Ltda., embora a empresa esteja em funcionamento e tenha confirmado a sua 

participação no certame, o seu ramo principal de atuação é o comércio varejista de 

artigos de papelaria, não constando referência, no cadastro junto à Receita Federal, 

sobre eventual atuação na prestação de serviços de reparação e instalação de 

equipamentos de áudio visual ou eletrônicos.  

  

 
 

Foto – Fachada da empresa Tuguara 

Computadores Vendas e Prestação de Serviços -  

CNPJ: 19.466.114/0001-50, Senador Canedo/GO, 

em 28 de março de 2018. 

Foto – Fachada da empresa Edição Papelaria Ltda 

– ME - CNPJ: 11.682.096/0001-31, Senador 

Canedo/GO, em 28 de março de 2017. 

 

 

Foto - Fachada da empresa RDL de Lima 

Informática – ME (Tecnomais Soluções em 

Tecnologia) - CNPJ:  20.224.836/0001-87, Senador 

Canedo/GO, em 28 de março de 2017.  
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6. Superfaturamento nas peças adquiridas no âmbito da contratação realizada.  

 

A partir do detalhamento dos serviços realizados e dos itens substituídos, indicados na 

Ordem de Serviço apresentada pela Unidade, realizou-se pesquisa dos preços de 

mercado das principais peças, correspondentes a uma amostra de 65% do valor total 

contratado. 

 

Ressalta-se que não foram pesquisados preços dos serviços realizados, sendo a pesquisa 

restrita às peças adquiridas. Do valor analisado (R$ 4.590,00), quando comparado a 

preços praticados pelo mercado, apurou-se a ocorrência de superfaturamento no valor de 

R$ 2.121,39, correspondente a 116% do valor de mercado, conforme a seguir:   

  

Quadro – Superfaturamento: Preço Pago versus Preço de Mercado – Dispensa 

238/2017 

Descrição 

do Produto 

  

Valor 

unid. 
Quant. 

Valor 

Total 

Cobrado 

Preço Médio 

de mercado 

(por 

unidade)   

Valor total 

(preço de 

mercado)   

Superfat.  

(R$)   

Superf.  

(%) 

A B C D E F (C-E) G (F/E) 

Cabo VGA 

20MT 
190,00  10   1.900,00  92,69 926,93 973,08 105% 

Cabo de 

Rede 

SUMAY 

CAT5 Azul 

CX/ 305M 

350,00  1     350,00  177,60 177,60 172,40 97% 

Conector 

RJ45 PCT 

c/ 100 Unid   

90,00  1      90,00  35,77 35,77 54,23 152% 

Lâmpada 

Projetor 

EPSON 

475W - 

367A 

690,00  2   1.380,00  321,16 642,32 737,69 115% 

Lâmpada 

Projetor 

HITACHI - 

CP-X260 

490,00  1     490,00  337,00 337,00 153,00 45% 

Lâmpada 

Projetor LG 

- BS-274 

380,00  1     380,00  349,00 349,00 31,00 9% 

Total 4.590,00  2.468,61 2.121,39 116% 

Fonte: Exames realizados pela CGU, a partir de preços pesquisados no mercado de Goiânia/GO e 

Brasília/DF, além de sites especializados. 
  
##/Fato## 

Causa 
 

Falhas na realização de pesquisas de preços pela unidade solicitante e deficiências na 

análise crítica realizada pela área especializada da Universidade, quando da emissão de 

posicionamento favorável à continuidade do procedimento licitatório.  

  

 

 
##/Causa## 

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


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
60 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 0605/2018/GAB/UFG, de 2 de julho de 2018, o gestor apresentou 

a seguinte manifestação: 

 

“Apesar de não constarem nos autos e não estar normatizado pela UFG, é prática do 

DMP orientar aos solicitantes que se dirijam àquela secretaria a fim de obter uma 

avaliação sobre a possível manutenção, caso haja a observação de que algum serviço 

demandado possa ser realizado internamente pelo CEMEQ - Centro de Manutenção de 

Equipamentos da UFG. Na dispensa em questão, verificou-se que não seria possível tal 

manutenção. 

Quanto aos itens 1, 3, 4, 5 e 6: Informamos que o gabinete da reitoria abrirá uma 

sindicância para apurar os fatos apresentados no relatório”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

No tocante à manifestação da Unidade sobre a atuação do DMP, há que se destacar a 

necessidade de que sejam juntados aos autos evidências da realização das atividades, 

contemplando as análises e resultados obtidos, aspecto não observado no caso em tela. 

Contudo, observa-se como mais relevante a oportunidade de que seja institucionalizada 

e inserida no fluxo dos procedimentos de aquisições a atividade direcionada para 

verificação da possibilidade de que os serviços e/ou itens de compras demandados 

sejam executados por meio de unidades próprias da Universidade, a exemplo do Centro 

de Manutenção de Equipamentos (Cemeq/UFG), ou no âmbito de contratos já 

existentes. 

 

Quanto aos demais itens expressos nessa constatação, a Unidade informou a instauração 

de sindicância para apurar os fatos apresentados, aspecto que será objeto de 

acompanhamento por esta Controladoria.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir no fluxo do processo de aquisição e contratação de serviços a 

necessidade de que o DMP/UFG se certifique previamente quanto a possibilidade de 

que os produtos ou serviços demandados sejam executados por meio de outras unidades 

da UFG, a exemplo do CEMEQ, ou no âmbito de contratos já existentes. 

 

Recomendação 2: Instaurar procedimento administrativo visando apurar a 

responsabilidade pelos atos apontados, inclusive sobre o potencial prejuízo à 

Administração. 
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