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SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 

 

Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 

Município - UF: Goiânia - GO 

Relatório nº: 201505374 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO 

ESTADO DE GOIÁS 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

Chefe,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201505374, apresenta-

se os resultados dos exames realizados sob atos e consequentes fatos de gestão dos 

serviços terceirizados de limpeza e conservação no Campus II/Samambaia na 

Universidade Federal de Goiás. 

 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 
 

Os trabalhos foram realizados no Câmpus II/Samambaia na Universidade Federal de 

Goiás – UFG e no Centro de Gestão do Espaço Físico - CEGEF, no período de 06 de 

janeiro a 24 de fevereiro de 2016, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis 

ao serviço público federal, objetivando o acompanhamento da gestão dos serviços 

terceirizados de limpeza e conservação na UFG, Contrato nº 53/2011, relativo ao 

exercício de 2015. 

O modelo de relatoria deste trabalho se sustenta em respostas às questões de auditoria 

formuladas no planejamento dessa ação de controle. Essas respostas estão evidenciadas 

nos itens 1.1.1.1 a 1.1.1.18 deste Relatório. Do item 1.1.1.19 em diante são registrados os 

achados de auditoria. 

Nenhuma restrição foi imposta aos exames de auditoria, cujo escopo se limitou à análise 

da contratação, execução e fiscalização dos serviços contratados. 
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II – RESULTADO DOS EXAMES 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

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

de competição foi R$/m2?  

 

Fato 
 

Em análise ao Processo nº 23070.008381/2010-27, Pregão Eletrônico nº 349/2010, e ao 

Contrato nº 53/2011, tendo como objeto a contratação de empresa terceirizada, para 

prestação de serviço, com fornecimento de mão de obra especializada em limpeza, bem 

como fornecimento de equipamentos necessários para execução dos serviços, a serem 

realizados nos Câmpus da UFG na Capital e Interiores do Estado de Goiás (Firminópolis, 

Jataí, Catalão e Cidade de Goiás), sendo o total de 32.322.89 m², distribuídos conforme 

item 06 do Termo de Referência, e conforme especificações e exigências descritas no 

Edital e seus Anexos, verificou-se a utilização da unidade de medida “m²”, 

estabelecendo-se uma estimativa do custo por metro quadrado, observadas a 

peculiaridade, a produtividade, a periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço e 

das condições do local objeto da contratação. 

  

Conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 43 da IN SLTI/MPOG Nº 02/2008, nas 

condições usuais, foram adotados índices de produtividade por servente em jornada de 

oito horas diárias, não inferiores a: 

 

“I. Áreas internas: 

a) Pisos frios: 800m² para limpeza profunda e 1300m² para limpeza de 

manutenção; 

b) Laboratórios: 330m²; 

c) Áreas com espaços livres – galpão, saguão, hall externo e salão: 1200m²; 

e 

d) Esquadrias: 220m²;” 

 

A seguir quadros contendo o detalhamento das especificações por “m²” e quantitativos 

de mão de obra na execução dos serviços de limpeza e conservação, contemplados pelo 

Processo Licitatório nº 349/2010:  
  

- Especificação Empregada por “m²”: 

 

Itens Campus 

Tipos de área a serem limpas 
Serviços 

anual 

Previstos 

Serviços a 

contratado 

gradativamente 

Total a ser 

contratado Pisos 

Frios 

Laboratórios 

Clínicos* 

Áreas c/ 

esp. 

livres 

Fachada 

Envidraçada 

01 
Colemar 

Natal e Silva 
622349m² 43232m² 48521m² 829m² 714932m² 283075m² 998007m² 

02 Samambaia 1132849m² 68116m² 159979m² 1438m² 1362383m² 361267m² 1723650m² 
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03 Catalão 154746m² 9706m² 36626m² 174m² 201252m² 53563m² 254815m² 

04 Jataí 147124m² 31177m² 15540m² 185m² 194026m² 37658m² 231684m² 

05 

Cidade de 

Goiás 
14194m² m² 1057m² 11m² 15262m² 749m² 

24133m² 

Firminópolis 8116m² m² m² 6m² 8122m² m² 

 

- Quantitativo de mão de obra empregada: 

 

Itens Campus 

Servente de 

limpeza 

contratação 

imediata 

Serventes 

de limpeza 

a contratar 

(*) 

Total 

Servente 

Encarregado 

contratação 

imediata 

Encarregado 

a contratar 

(*) 

Total 

Encarregado 

01 
Colemar Natal e 

Silva 
81 

28 
109 03 

01 
4 

02 Samambaia 149 38 187 05 01 6 

03 Catalão 21 06 27 01 00 1 

04 Jataí 27 04 31 01 00 1 

05 

Cidade de 

Goiás 
02 

01 

4 
00 

00 

0 

Firminópolis 01 00 00 00 

Obs: (*) Funcionários a contratar de acordo com os serviços a serem contratados de forma gradativa. 

 

Logo o registro da licitação/contrato no Comprasnet/SIASG se deu pelo Pregão 

Eletrônico nº 349/2010 e a unidade de competição foi R$/m2. 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

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

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

SLTI para o estado? 

 

Fato 
 

Em análise aos Termos Aditivos nºs 01/2014, 02/2014, 02/2015, 03/2015 e 04/2015, 

respectivamente, de 15 de abril e 31 de julho de 2014, e de 07 e 27 de julho de 2015, esta 

última data para os 2 últimos aditivos, e ao documento intitulado“Valores Limites 

Mínimos e Máximos para Contratação dos Serviços de Limpeza e Conservação”, para os 

exercícios de 2014 e 2015, publicados no Portal Comprasnet, em 31 de julho de 2014 e 

24 de junho de 2015, para o Estado de Goiás, definidos pela Portaria SLTI/MPOG, 

verificou-se o enquadramento dos valores mensais unitários máximos, definidos para as 

“Áreas Internas” e “Externas”, respectivamente nos valores de R$ 453.475,19 e de R$ 

11.332,20. Quanto ao item “Esquadria Externa Face interna/Face externa sem exposição 

à situação de risco”, verificou-se a existência de pagamentos a maior mensais por 

(R$/m²), exercícios 2014 e 2015, no montante de R$ 27,60, não existindo dessa forma 

materialidade desse valor, tendo em vista a citada economia global para os pagamentos 

dos itens “Área Interna” e “Área Externa”, conforme detalhado a seguir: 

a) Preço R$/m² - Área Interna: 

 

 

Ano 

Valor Mensal 

Unitário Contratual 

de  

Valor Máximo 

Mensal Unitário 

de Área Interna 

R$/m² SLTI 

 

 

Área 

(m²) 

Valor Mensal 

Total Contratual 

(prorrogado) (1) 

(R$) 

Valor 

Máximo 

Mensal 

Total Área 
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Área Interna 

(prorrogado) 

(R$) 

(R$) Interna 

R$/m² SLTI 

(2) (R$) 

2014 2,5 4,35 148.502,

55 

371.256,38 645.986,09 

2015 2,98 4,64 107.678 320.880,44 499.625,92 

 

b) Preço R$/m² - Área Externa: 

 

 

Ano 

Valor Mensal 

Unitário  

Contratual de Área 

Externa - R$/m² 

(prorrogado) 

(R$) 

Valor Máximo 

Mensal Unitário 

de Área Externa 

- R$/m² SLTI 

(R$) 

 

 

Área 

(m²) 

Valor Mensal 

Total Contratual 

de Área Externa 

(prorrogado) (1) 

(R$) 

Valor 

Máximo 

Mensal 

Total Área 

Externa 

R$/m² SLTI 

(2) (R$) 

2014 1,66 2,18 13.332 22.131,12 29.063,76 

2015 1,99 2,32 13.332 26.530,68 30.930,24 

 

c) Preço R$/m² - Esquadria Externa Face interna/Face externa sem exposição à 

situação de risco: 

 

 

Ano 

Valor Mensal 

Unitário  

Contratual de 

Esquadria - R$/m² 

(prorrogado) (R$) 

Valor Máximo 

Mensal Unitário 

de Esquadria - 

R$/m² SLTI (R$) 

 

 

Área 

(m²) 

Valor Mensal 

Total Contratual 

de Esquadria 

(prorrogado) (1) 

(R$) 

Valor 

Máximo 

Mensal 

Total 

Esquadria 

R$/m² SLTI  

(2) (R$) 

2014 1,04 0,99 120 124,80 118,8 

2015 1,24 1,06 120 148,8 127,2 

 

Ano Diferença (2)-(1) 

R$/m² da 

Esquadria (R$) 

2014 - 6 

2015 - 21,6 

Total (R$) -27,6 

 

Quanto ao item “Laboratórios Clínicos”, constante da Repactuação de Custos do 

exercício de 2015, conforme descrito a seguir, não foi possível comparar os valores 

mensais unitários, tendo em vista que este item não consta na Portaria SLTI/MPOG nº 7, 

de 13 de abril de 2015. 

 

“ÁREA LABORATÓRIOS MÉDICO HOSPITALAR  

MÃO DE OBRA 
PRODUTIVIDADE PREÇO HOMEM-MÊS SUBTOTAL 

(M²) (R$) (R$/M²) 

ENCARREGADO 
1 

 R$               2.779,16  R$              0,28 
30 x 330 

SERVENTE 
1 

 R$               2.607,29  R$              7,90 
330 

TOTAL R$              8,18 
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E em relação ao “Preço R$/m² - Fachada Envidraçada e Face externa com exposição a 

situação de risco”, “Produtividade 110 m²”, constante da Portaria SLTI/MPOG, a 

Unidade não fez uso deste item no Contrato nº 53/2011 e nos termos aditivos celebrados 

com a Empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda.  

Logo, o valor de contratação/renovação do Contrato nº 53/2011 encontra-se dentro dos 

limites mínimos e máximos definidos pela SLTI para o Estado de Goiás, exceto quanto 

ao custo da mão de obra (R$/m²) de servente, para o serviço de limpeza do item 

“esquadrias envidraçadas face interna/externa”, constante da Planilha de Formação de 

Preços da Repactuação de Preço ocorrida no exercício de 2015, foi de R$ 1,13 m², acima 

do limite definido pela Portaria SLTI/MPOG nº 7, de 13 de abril de 2015, e no Caderno 

Técnico, SLTI/Goiás - Limpeza - V. 1.0, conforme citado no item específico deste 

Relatório. 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.3 INFORMAÇÃO 
 

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

licitantes no conjunto das licitações do escopo? 

 

Fato 
 

Em análise ao Processo nº 23070.008381/2010-27, Pregão Eletrônico nº 349/2010, tendo 

como objeto a contratação de empresa terceirizada, para prestação de serviço, com 

fornecimento de mão de obra especializada em limpeza, bem como fornecimentos de 

equipamentos necessários para execução dos serviços, a serem realizados nos Câmpus da 

UFG na Capital e Interiores do Estado de Goiás (Firminópolis, Jataí, Catalão e Cidade de 

Goiás), não foram identificados indícios de cartelização na licitação realizada. 

Participaram as seguintes empresas do certame licitatório: 
 

Empresa CNPJ nº 

Sublime Serviços Gerais Ltda 32.928.418/0001-50 

Clássica Terceirização Ltda. 05.235.879/0001-74 

Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda 02.282.245/0001-84 

Alpha Terceirização Ltda 05.456.176/0001-76 

Conceito Segurança e Comunicação Estratégica Ltda 05.696.573/0001-15 

  

A Empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., CNPJ nº 00.482.840/0001-38, foi 

contratada pela UFG, mediante dispensa de licitação, no valor estimado de R$ 

3.203.198,40 para o Campus de Goiânia, e de R$ 500.276,28 para o Campus Jataí, 

visando à prestação serviços de limpeza, com fornecimento de insumos e equipamentos, 

a serem realizados, nos citados Câmpus do Estado de Goiás, conforme pedido do Diretor 

do Centro de Gestão do Espaço Físico - CEGEF da referida Instituição Federal de Ensino 

Superior, autorizado no âmbito da Pró-Reitoria de Administração e Finanças. A referida 

empresa teve interesse em assumir os serviços nas mesmas condições da Empresa 

Sublime Serviços Gerais Ltda, vencedora do Pregão Eletrônico nº 349/2010, e que teve o 

seu contrato nº 176/2010 rescindido pela UFG. Os fatos da rescisão foram instruídos no 

Parecer nº AGU-PGF-PF-UFG/JA-18I/11, Processo nº 23070.013835/2011-62. Dessa 

forma foi celebrado um novo Contrato nº 53/2011, entre a Empresa Liderança Limpeza e 

Conservação Ltda e a UFG. 
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Posteriormente a UFG realizou 2 licitações para os Campi: Colemar Goiânia, por meio 

do Pregão nº 20/2011, e para as cidades de Jataí, Catalão, Cidade de Goiás, Jaraguá e 

Mossamedes, por meio do Pregão nº 237/2014. 

 

Logo, conclui-se pela ausência de indícios de cartelização nas licitações realizadas, ao 

analisar o comportamento dos licitantes no conjunto das licitações do escopo. 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.4 INFORMAÇÃO 
 

4) O contrato prevê necessariamente as produtividades mínimas estabelecidas no 

art. 44 da IN SLTI nº 02/2008? 4.1) As produtividades foram definidas considerando 

os subtipos listados na IN nº 3/2009 e no Caderno de Logística de Limpeza (espaços 

livres, almoxarifados, garagens, áreas verdes)?  4.2) As frequências de limpeza 

efetivamente realizadas são compatíveis com aquelas contratadas?  4.3) As áreas 

contratadas estão corretas? 

 

Fato 
 

A UFG em atendimento ao Ofício Circular nº 0273/2015/GAB/CGU-Regional/Goiás, de 

07 de outubro de 2015, informou que o Contrato nº 53/2011, celebrado com a Empresa 

Liderança Limpeza e Conservação Ltda, CNPJ nº 00.482.840/0001-38, tendo como local 

de execução o Campus II/Samambaia/Goiânia para a execução dos serviços de limpeza e 

conservação, “(...) não prevê exatamente as produtividades mínimas estabelecidas no art. 

44 da IN SLTI n.º 02/2008”. 

 

Em visita realizada no Campus II/Samambaia, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2016, foi 

verificado que as frequências de limpeza estão compatíveis com as referências licitadas e 

contratadas e o número de serventes, proporcionalmente, confere com a área das unidades 

a serem limpas e conservadas.   

 

A metragem das áreas internas dos prédios, galpões, espaços verdes, o número de 

serventes de limpeza e conservação e o limite de encarregado estão condizentes com as 

diretrizes daquele normativo. 

 

A Unidade informou por meio do Ofício nº 0192/GAB/UFG, de 9 de março de 2016, que 

as produtividades inseridas no Contrato nº 53/2011 foram definidas considerando os 

subtipos listados na IN nº 3/2009 e no Caderno de Logística de Limpeza (espaços livres, 

almoxarifados, garagens, áreas verdes). Justifica-se a adoção de outra metragem devido 

ao escopo do Art. 44 da IN nº 3/2009 estabelecer “ nas condições usuais serão adotados 

índices de produtividade por servente em jornada de oito horas, não inferiores a:”. 

 

No exercício de 2015, a UFG e a citada empresa contratada, firmaram 4 termos aditivos, 

ratificando as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Inicial e Termos 

Aditivos nºs 01/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012, 01/2013, 02/2013, 01/2014, 

02/2014, conforme detalhados a seguir: 

 
Termo 

Aditivo 

nº 

Objeto Valor Mensal 

(R$) 

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


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
7 

02/2015 

Repactar o valor contratual em face do reajuste dos custos de mão de 

obra, com base na Convenção Coletiva de Trabalho, com data retroativa 

a 01/03/2015, o qual majorou o salário base e o custo do vale 

alimentação. 

493.095,84 

03/2015 Supressão de 32.800 m² de piso frios. 395.351,84 

04/2015 Prorrogação do contrato para o período de 01/08/2015 a 31/12/2015 ou 

até que se conclua o processo licitatório de nº 23070.004068/2015-24. 

395.351,84 

05/2015 Prorrogação do contrato para o período de 31/12/2015 a 31/01/2016. 395.351,84 

 

Logo, o Contrato nº 53/2011 não prevê produtividades mínimas, sendo definidas 

produtividades superiores ao estabelecido na IN/SLTI nº 02/2008. As produtividades 

foram definidas considerando os subtipos listados na IN nº 3/2009 e no Caderno de 

Logística de Limpeza (espaços livres, almoxarifados, garagens, áreas verdes). As 

frequências de limpeza estão efetivamente sendo realizadas e compatíveis com aquelas 

contratadas. As áreas contratadas conferem com as que foram verificadas “in loco” nos 

dias 23 e 24 de fevereiro de 2016. 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.5 INFORMAÇÃO 
 

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

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

às frequências previstas para as atividades definidas ou metodologia de referência? 

5.1) Existem relatórios de acompanhamento periódicos com o registro de avaliação 

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

providências adotadas pela Empresa? 5.2) Existem mecanismos de comunicação das 

demandas dos usuários das instalações da unidade contratante; e há registro de que 

as demandas estão sendo avaliadas? 5.3) A reposição de profissional ausente 

efetivamente está sendo feita? E/ou, a sistemática de controle de frequência se 

mostra suficiente? 5.4) Caso a mesma empresa preste serviço em vários órgãos, 

avaliar a possibilidade de cruzar os dados relativos aos serventes, de modo a detectar 

se a mesma pessoa está alocada em mais de um órgão.  

 

Fato 
 

Verificou-se que o fiscal do Contrato nº 53/2011, designado pela UFG, não utiliza 

relatórios para o acompanhamento periódico dos serviços prestados pela Empresa 

Liderança Limpeza e Conservação Ltda, CNPJ nº 00.482.840/0001-38, tendo como 

objeto a execução dos serviços de limpeza e conservação no Campus 

II/Samambaia/Goiânia. O fiscal utiliza ofícios, como meio de informar as ocorrências na 

execução do citado Contrato, conforme demonstrado no item específico deste Relatório. 

 

Os mecanismos de comunicação das avaliações das demandas quanto à execução dos 

serviços de limpeza e conservação pela empresa contratada, bem como os registros das 

providências adotadas pela Empresa da mesma forma são feitos via multimídia 

(whatsapp, Msn, etc) ou por telefone.  

 

Não foram identificadas falhas em que o controle de frequência dos funcionários do 

Contrato nº 53/2011 prejudicasse o desempenho das atividades de limpeza no exercício 

de 2015. 
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Não foram identificados casos em que houvesse serventes pudessem estar alocados em 

mais de um órgão. 

 

Tendo em vista que a fiscalização por parte da UFG atua de forma ineficiente na 

verificação da execução do Contrato nº 53/2011, conforme falhas citadas neste Relatório, 

ocasionando a não observação na qualidade dos serviços realizados nos departamentos de 

ensino, bem como de avaliar os quantitativos ideais para suprir as demandas do Campus 

II/Samambaia e também na ausência da comprovação do acompanhamento da 

distribuição de uniformes pela empresa contratada aos serventes e encarregados. Visto 

ainda que não existem relatórios de acompanhamento periódicos com o registro de 

avaliação dos serviços prestados, bem como de ausência de registros das providências 

adotadas pela Empresa. Os mecanismos de comunicação das demandas dos usuários das 

instalações da unidade contratante são realizados por meio de multimídia (whatsapp, 

Msn, etc) ou por telefone. Não há registro de que as demandas estão sendo avaliadas. 

Quanto à reposição dos profissionais ausentes, a Unidade informou, por meio do Ofício 

nº 0192/GAB/UFG, de 9 de março de 2016 e anexos, que não está efetivamente sendo 

realizada, embora haja previsão contratual e que as empresas contratam funcionários 

“volantes” para substituir as ausências. Não se identificaram falhas quanto a sistemática 

de controle de frequência e ao cruzamento de dados relativos aos serventes, de modo a 

detectar se a mesma pessoa está alocada em mais de um órgão. 

   
##/Fato## 

1.1.1.6 INFORMAÇÃO 
 

6) O serviço é executado por meio de Acordo de Nível de Serviço - ANS, nos termos 

dos parágrafos terceiro e quarto do art. 11 da IN SLTI nº 02/2008. 6.1) O enfoque 

do ANS é efetivamente sobre resultados, ou meramente sobre faltas, atrasos e 

problemas de reposição de material e/ou pessoal? 

 

Fato 
 

A Unidade em atendimento ao Ofício Circular nº 0273/2015/GAB/CGU-Regional/Goiás, 

de 07 de outubro de 2015, informou que os serviços prestados pelo Contrato nº 53/2011, 

não estão previstos por meio de Acordo de Nível de Serviço – ANS, nos termos dos §3º 

e 4º do art. 11 da IN 02/2008. 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.7 INFORMAÇÃO 
 

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

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

produtividade acima do mínimo estabelecido, motivada por exigência de 

comprovação técnica desarrazoada? 

 

Fato 
 

Em análise ao Edital e Termo de Referência do Pregão nº 349/2010, verificou-se que a 

Unidade estabeleceu seus próprios parâmetros de produtividade a serem executados, 

conforme descrito a seguir: 

“I. Áreas internas: 
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a) Pisos frios: 800m² para limpeza profunda e 1300m² para limpeza de 

manutenção; 

b) Laboratórios: 330m²; 

c) Áreas com espaços livres – galpão, saguão, hall externo e salão: 1200m²; 

e 

d) Esquadrias: 220m²;” 

De acordo com os art.’s 43 e 44 da IN SLTI/MPOG Nº 02/2008, os valores limites para 

os serviços de limpeza e conservação baseiam-se em índices de produtividade por 

servente em jornada de 8 horas diárias, não inferiores a: 

“I - áreas internas com produtividade de 600 m² (seiscentos metros quadrados); 

II - áreas externas com produtividade de 1.200 m² (mil e duzentos metros 

quadrados); 

III - esquadrias externas com produtividade de 220 m² (duzentos e vinte metros 

quadrados); e 

IV - fachadas envidraçadas com produtividade de 110 m² (cento e dez metros 

quadrados). “ 

Posteriormente, comparando-se as Planilhas de Custos e Formação de Preços da 

Repactuação ocorridas nos exercícios de 2014 e 2015, com o Edital e Termo de 

Referência do Pregão nº 349/2010, verificou-se a exclusão do item “Área Interna 

Limpeza Manutenção” com a produtividade de 1.300 m². 

Em relação ao exercício de 2015, verificou-se que a Unidade também estabeleceu seus 

próprios parâmetros de produtividades a serem executadas, com produtividade de “800 

m²” para a “Área Interna”, conforme detalhado a seguir: 

 

“ ÁREA INTERNA LIMPEZA PROFUNDA   

MÃO DE OBRA 

PRODUTIVIDADE PREÇO HOMEM-MÊS SUBTOTAL   
(M²) (R$) (R$/M²)   

ENCARREGADO 
1 

 R$               2.779,16   R$              0,12  
  

(30 x 800)   

SERVENTE 
1 

 R$               2.262,80   R$              2,83  
  

800   

    TOTAL  R$              2,95    

ÁREA EXTERNA   

MÃO DE OBRA 

PRODUTIVIDADE PREÇO HOMEM-MÊS SUBTOTAL   
(M²) (R$) (R$/M²)   

ENCARREGADO 
1 

 R$               2.779,16   R$              0,08  
  

(30 x 1200)   

SERVENTE 
1 

 R$               2.262,80   R$              1,89  
  

1200   

    TOTAL  R$              1,96    
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ESQUADRIAS ENVIDRAÇADAS FACE INTERNA/EXTERNA 

MÃO DE 

OBRA 

PRODUTIVI

DADE 

(1/M²) 

FREQÜÊNCIA NO 

MÊS (HORAS) 

JORNADA DE 

TRABALHO NO 

MÊS  

(HORAS) 

=(1x2x3) 

PREÇO 

HOMEM-

MÊS  

(R$) 

SUB-

TOTAL 

(R$/M²) 

ENCAR

REGAD

O 

1 
16 

1 
0,0000127 

 R$ 

2.779,16  
0,04  

30 x 220 191,4 

SERVEN

TE 

1 
16 

1/ 
0,0003800 

 R$ 

2.966,69  

                            

1,13  220 191,4 

TOTAL 

                           

1,16 

ÁREA LABORATÓRIOS MÉDICO HOSPITALAR     

MÃO DE OBRA 
PRODUTIVIDADE PREÇO HOMEM-MÊS SUBTOTAL    

(M²) (R$) (R$/M²)    

ENCARREGADO 
1 

 R$        2.779,16   R$              0,28  
   

30 x 330    

SERVENTE 
1 

 R$       2.607,29   R$              7,90  
   

330    

   TOTAL  R$              8,18     

 
 

      

Tipos de Pisos Metragem (m²) Anual Valor por metro Valor Mensal    

Pisos Frios 140478 R$                      2,98 R$    418.624,44    

Laboratórios Clínicos 5676 R$                      8,42 R$     47.791,92    

Áreas com espaços 

livres 13332 R$                      1,99 R$     26.530,68    

Esquadrias 120 R$                      1,24 R$         148,80    

Totais 159606  R$   493.095,84    

       

  Total Anual 

             R$  

5.917.150,08     

 

Logo, o Edital permitiu a oferta de produtividades superior a IN SLTI/MPOG nº 02/2008, 

não existindo travamento da quantidade de postos e/ou a produtividade, e não se 

identificou casos em que houve desclassificação de licitante por ofertar produtividade 

acima do mínimo estabelecido, motivada por exigência de comprovação técnica 

desarrazoada. 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.8 INFORMAÇÃO 
 

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

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

escala e de redução dos custos de operação do contrato? 

 

Fato 
 

Verificou-se que o Pregão nº 349/2010, teve como público alvo os Câmpus da UFG na 
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Capital e Interiores do Estado de Goiás (Firminópolis, Jataí, Catalão e Cidade de Goiás), 

não atendendo demandas de outros órgãos, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

 

Itens Campus 

Servente de 

limpeza 

contratação 

imediata 

Serventes 

de 

limpeza a 

contratar 

(*) 

Total 

Servente 

Encarregado 

contratação 

imediata 

Encarregado 

a contratar 

(*) 

Total 

Encarregado 

01 
Colemar 

Natal e Silva 
81 

28 
109 03 

01 
4 

02 Samambaia 149 38 187 05 01 6 

03 Catalão 21 06 27 01 00 1 

04 Jataí 27 04 31 01 00 1 

05 

Cidade de 

Goiás 
02 

01 

4 
00 

00 

0 

Firminópolis 01 00 00 00 

Obs: (*) Funcionários a contratar de acordo com os serviços a serem contratados de forma gradativa. 

 

 

Logo, verificou-se que não se aplica à UFG o caso de realização de licitação consolidando 

demandas de mais de um órgão, estando a mesma localizada em um mesmo edifício que 

os demais órgãos, para efeito de ganho de escala e de redução dos custos de operação do 

contrato. 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.9 INFORMAÇÃO 
 

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

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

que este exerça cargo em comissão ou função de confiança? 

 

Fato 
 

Foi verificado no Edital do Pregão Eletrônico nº 349/2010, que consta no Subitem 30.4 

do Item 30 – “Disposições Gerais”, que é vedado aos familiares de agentes públicos a 

prestação de serviços no órgão ou entidade em que este exerça cargo em comissão ou 

função de confiança. 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.10 INFORMAÇÃO 
 

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

suficientes para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas na contratação 

dos serviços de limpeza? 

 

Fato 
 

Em análise aos processos disponibilizados pela Unidade, verificou-se que a mesma utiliza 

a conta vinculada n° 213-0, operação 010 da agência 0667 da Caixa Econômica Federal 
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para a execução do Contrato nº 53/2011 com a empresa Liderança Limpeza e 

Conservação Ltda, CNPJ: 00.482.840/0001-38. 

 

A Unidade informou por meio do Ofício nº 0192/GAB/UFG, de 9 de março de 2016, 

quanto aos controles internos relativos à utilização da conta vinculada, conforme descrito 

a seguir: 

 

“O controle da conta vinculada é feito mediante a comprovação dos 

pagamentos e das verbas de quitação do FGTS mensalmente. Todo mês as 

empresas nos encaminham documentos comprobatórios da quitação das verbas 

devidas aos funcionários. Inclusive vale transporte e Vale Alimentação.” 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.11 INFORMAÇÃO 
 

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

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

a reposição de pessoal, de materiais etc. 

 

Fato 
 

Em análise ao “Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites – Serviços 

de Limpeza para o Estado de Goiás/SLTI/MPOG”, e a “Planilha de Formação de Preços 

da Repactuação de Preço”, relativo ao exercício 2015, não foram identificadas falhas 

quanto à ocorrência de ganhos da empresa contratada sobre os valores definidos para a 

execução do Contrato nº 53/2011, incluindo a reposição de pessoal e de materiais, exceto 

quanto ao custo da mão de obra (R$/m²) de servente, para o serviço de limpeza do item 

“esquadrias envidraçadas face interna/externa”, constante da Planilha de Formação de 

Preços da Repactuação de Preço ocorrida no exercício de 2015, foi de R$ 1,13 m², acima 

do limite definido pela Portaria SLTI/MPOG nº 7, de 13 de abril de 2015 e no Caderno 

Técnico, SLTI/Goiás - Limpeza - V. 1.0. 

Visto na “Planilha de Formação de Preços da Repactuação de Preço”, exercício 2015, 

os percentuais de lucro sobre empregado e seus respectivos valores, bem como os custos 

de reposição dos mesmos, por locais de trabalho, conforme detalhado no quadro a seguir.  

Profissional Lucro sobre 

Empregado (%) 

Valor (R$) 

Servente (Mnt GYN) 0,30% 5,80 

Encarregado GYN 0,30% 7,13 

Servente (Fachada GYN) 5,00% 121,14 

Servente (Laboratório GYN) 0,30% 6,69 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.12 INFORMAÇÃO 
 

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

superdimensionados (atentar para a frequência de reposição exigida para itens 

semiduráveis, como baldes, rodos etc)?   

 

Fato 
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Em análise ao Processo nº 23070.008381/2010-27, Pregão Eletrônico Nº 349/2010, e ao 

Contrato nº 53/2011, verificou-se que não consta no objeto de licitação o item “material 

de limpeza”. Este material é fornecido pela UFG à empresa contratada Liderança 

Limpeza e Conservação Ltda. para a execução dos serviços de limpeza e conservação nos 

departamentos de ensino e Reitoria no Campus II/Samambaia. 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.13 INFORMAÇÃO 
 

13) O edital previu irregularmente como custo adicional o preposto? 

 

Fato 
 

Em análise ao Processo nº 23070.008381/2010-27, Pregão Eletrônico nº 349/2010, e ao 

Contrato nº 53/2011, foi verificado, no Edital e nas Planilhas de Custos e Formação de 

Preços das Repactuações dos exercícios de 2014 e 2015, a previsão de custos 

individualizados para a função de encarregado, não sendo incluído custo adicional para a 

contratação de preposto. 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.14 INFORMAÇÃO 
 

14) O preposto efetivamente está presente no órgão? 

 

Fato 
 

Em visita realizada no Campus II/Samambaia, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2016, foi 

verificado as presenças da fiscal administrativa, L.F.M., designada pela UFG para a 

execução do Contrato nº 53/2011 e de 2 prepostos, L.R.L. e M.Q.R., da Empresa 

Liderança Limpeza e Conservação Ltda, no qual acompanharam a Equipe de Auditoria 

às localidades da Reitoria e 13 departamentos para verificação da execução do citado 

Contrato. 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.15 INFORMAÇÃO 
 

15) Os encarregados previstos estão efetivamente presentes no órgão? 

 

Fato 
 

Em verificação “in loco” no Campus II/Samambaia, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2016, 

constatou-se a presença de 4 encarregados para a execução do Contrato nº 53/2011, 

conforme previsão contratual. 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.16 INFORMAÇÃO 
 

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

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

alterações a Unidade pretende realizar no contrato de limpeza? 
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Fato 
 

Para a redução de 20% sobre o valor total dos contratos e instrumentos congêneres, 

disposta no Decreto n° 8540, de 9 de outubro de 2015, a Unidade informou por meio do 

Ofício nº 0192/GAB/UFG, de 9 de março de 2016, que já foi realizado redução de 

despesas, constantes das Planilhas de Formação de Preços da Repactuação de Preço dos 

exercícios 2014 e 2015, conforme constam nos processos mediante termos aditivos de 

supressão.  

 

Em análise às Planilhas de Formação de Preços da Repactuação de Preço, exercícios 2014 

e 2015, verificou-se que houve supressões de custos, respectivamente, de 13,97% e 

6,76%, totalizando em 2 anos o percentual de 20,73%, em cumprimento ao Decreto n° 

8540, para os serviços de limpeza e conservação do Contrato nº 53/2011. A seguir o 

detalhamento das supressões de custos dos exercícios de 2014 e 2015. 

 

a) Planilha de Formação de Preços da Repactuação de Preço do exercício de 2014, 

“antes” da supressão de custos: 

 

Tipos de Pisos Metragem (m²) Anual Valor por metro (R$) 

Valor Mensal 

(R$) 

Pisos Frios 148503 2,69 399.471,86 

Laboratórios Clínicos 5676 7,62 43.251,12 

Áreas com espaços livres 13332 1,79 23.864,28 

Esquadrias 120 1,10 132,00 

Totais 167631  466.719,26 

Total Anual (R$) 5.600.631,11 

 

b) Planilha de Formação de Preços da Repactuação de Preço do exercício de 2014, 

“depois” da supressão de custos: 

 

Tipos de Pisos Metragem (m²) Anual Valor por metro (R$) 

Valor Mensal 

(R$) 

Pisos Frios 126674 2,69 340.753,06 

Laboratórios Clínicos 5676 7,43 42.172,68 

Áreas com espaços livres 10432 1,77 18.464,64 

Esquadrias 120 0,80 96,00 

Totais 142902  401.486,38 

Total Anual (R$) 4.817.836,56 

 
          

c) Planilha de Formação de Preços da Repactuação de Preço do exercício de 2015, 

“antes” da supressão de custos: 
 

Tipos de Pisos Metragem (m²) Anual Valor por metro 

(R$) 

Valor Mensal (R$) 

Pisos Frios 152.475 2,98 454.374,81 

Laboratórios Clínicos 5.676 8,42 47.791,92 

Áreas com espaços livres 13.332 1,99 26.530,68 

Esquadrias 120 1,24 148,80 

Totais 171.603 - 528.846,21 

Total Anual (R$) 6.346.154,58 
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d) Planilha de Formação de Preços da Repactuação de Preço do exercício de 2015, 

“depois” da supressão de custos: 

 

Tipos de Pisos Metragem (m²) Anual 

Valor por metro 

(R$) Valor Mensal (R$) 

Pisos Frios 140.478 2,98 418.624,44 

Laboratórios Clínicos 5.676 8,42 47.791,92 

Áreas com espaços livres 13.332 1,99 26.530,68 

Esquadrias 120 1,24 148,80 

Totais 159.606 - 493.095,84 

Total Anual (R$) 5.917.150,08 

 

Logo, para o cumprimento da redução de 20% sobre o valor total dos contratos e 

instrumentos congêneres, disposta na no Decreto nº 8540, de 09 de outubro de 2015, a 

Unidade vem realizando ajustes no Contrato nº 53/2011 para os serviços de limpeza e 

conservação, conforme demonstrado anteriormente. 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.17 INFORMAÇÃO 
 

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

deverão ser desempenhadas pelo servidor designado? 

 

Fato 
 

A Unidade não utiliza a designação formal, por meio de normativo, que defina o fiscal do 

contrato, bem como os detalhamentos das atividades que deverão ser desempenhadas pelo 

servidor designado, conforme citado no item específico deste Relatório. 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.18 INFORMAÇÃO 
 

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

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

considerada vantajosa pelo gestor? 

 

Fato 
 

A UFG informou por meio do Ofício nº 0192/GAB/UFG, de 9 de março de 2016, que a 

mesma tem se utilizado somente da designação de fiscal técnico para o Contrato nº 

53/2011, com a função de fiscal de contrato, sem a devida formalização, sendo um no 

Campus Colemar e outro no Campus Samambaia, com a existência de vantajosidade na 

estreita relação entre as Unidades e a Empresa prestadora de serviços.   

 

Logo, a Unidade não tem se utilizado da designação de fiscal administrativo para a 

execução de contrato. Verificado ainda a existência do Gestor do citado Contrato, G.C.C., 

sendo que o mesmo também é Gestor de outros 3 contratos de limpeza. 

 

  
##/Fato## 
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1.1.1.19 INFORMAÇÃO 
 

Necessidade de reforço na fiscalização dos serviços de limpeza de áreas críticas, 

tendo em vista ao número variável de serventes de limpeza por Unidade Acadêmica 

 

Fato 
 

Em verificação “in loco” ao serviço de limpeza no Instituto de Ciências Biológicas, ICB-

III, no dia 24 de fevereiro de 2016, constatou-se a insuficiência no quantitativo de 

funcionários terceirizados para a demanda deste local, apenas 2, para os serviços de 

limpeza e conservação. Considera-se essa área como de risco, devido às atividades 

desenvolvidas no Setor, como estudos anatômicos em cadáver. 

 

Em documentação disponibilizada pela Unidade consta a quantidade estimada de 3,69 

profissionais para este setor para realização de limpeza e conservação. Este quantitativo 

é, portanto, superior ao verificado durante a visita ao local que foi de 2 funcionários. A 

metragem total por “m²” do ICB-III equivale a 2.176,31, conforme demonstrado no 

quadro a seguir: 

 

ICB III 

Tipo de Pisos Metragem (m²) Quant. Prof. 

1 - Pisos Frios 1633 

3,69 2 - Laboratórios Clínicos 543 

3 - Áreas com espaços livres m² 

 

A UFG também disponibilizou Planilha contendo a seguinte distribuição de serviços 

semanais por setores do ICB-III: 

 

ICB-III 

Horários da Limpeza 6h às 22h de segunda-feira a sexta-feira e as das 06h às 18h aos sábados 

Ambientes 
Tipo de Limpeza 

Frequência 
Área 

(m²) 

Tipo de 

Piso 

Total 

m² x 

Quant. Profunda Manutenção 

Área administrativa 1 1 Diária 57,94 1 86,91 

Gabinetes 1 0 Semanal 312,35 1 56,56 

Sanitários/Copa 1 2 Diária 73,66 1 147,32 

Salas de aula 1 1 Diária 67,97 1 101,96 

Laboratórios Clínicos 3 0 Semanal 999,3 2 542,87 

Laboratórios 3 0 Semanal 334,69 1 181,82 

Hall/Escada/Circulação 1 1 Diária 482,64 1 723,96 

Biblioteca/Exposição 1 0 Diária 182,16 1 182,16 

Auditório/Reunião 3 0 Semanal 226,31 1 122,94 

Setor de Apoio 2 0 Semanal 82,31 1 29,81 

 

Vale ressaltar que durante visita realizada aos Departamentos do Campus II/Samambaia, 

nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2016, constatou-se que a limpeza diária da Creche e do 

Hospital Veterinário deveria ter um cuidado maior por parte do Gestor, devido à 

especificidade desses locais por serem consideradas áreas de risco, devendo priorizar 

estas Unidades Acadêmicas com alocação de funcionários, conforme planilha elaborada. 
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A UFG acrescentou por meio do Ofício nº 0192/GAB/UFG, de 09 de março de 2016: 

 

“R: Em relação ao quantitativo como já mencionado foi para atender ao 

Decreto 8.540/2015 de 09 de Outubro de 2015. Ressalta-se que a redução 

pessoal foi acompanhada, conforme planilha de serviços, da redução de limpeza 

das áreas administrativas. A metodologia utilizada visa não sobrecarregar os 

funcionários que executam os serviços de limpeza e conservação. 

 (...)” 

 

A UFG acrescentou por meio do Ofício nº 0192/GAB/UFG, de 9 de março de 2016, 

quanto a necessidade de número maior de funcionários para atender as demandas e 

especificidades de cada departamento do Campus II/Samambaia, conforme citado no 

quadro e descrito a seguir: 

 

Setor/Departamentos da 

UFG/Campus II - Samambaia 

Nº de funcionários 

trabalhando atualmente 

Nº de funcionários ideal 

para a execução 

Contratação do Serviço 152 195 

 

Para atender as demandas e especificidades de determinados locais com maior 

qualidade seria necessário maior número de funcionários. Entretanto, em 

virtude do Decreto 8.540/2015 de 09 de Outubro de 2015 foi realizada a redução 

do contingente de funcionários nos contratos de limpeza e conservação. 

 

A Unidade acrescentou por meio do Ofício nº 0326/2016/GAB/UFG, de 22 de abril de 

2016 e anexos, em resposta ao Relatório Preliminar, conforme descrito a seguir: 

 

“O quantitativo de funcionários por unidade acadêmica não é fixo. Contratamos 

o serviço por metro quadrado. Por essa razão, a contratação dos serviços 

permite remanejar os funcionários dos locais em que os serviços já foram 

executados, exceção dos funcionários alocados nas áreas clínicas.  

 

Ressalta-se que por força do Decreto 8.540/015 de 09 de Outubro de 2015, a 

Universidade racionalizou os serviços de limpeza e fez supressões de metragem, 

conforme Aditivo 03/2015 já encaminhado aos Auditores”. 

 

Inicialmente, ressalta-se que o descumprimento da planilha de alocação por unidade 

acadêmica, conforme prevista na contratação, não representa o descumprimento no 

quantitativo total de serventes de limpeza no Campus Samambaia da UFG. 

 

Há que reconhecer o esforço da UFG em minimizar os custos da contratação do serviço 

de limpeza com o aumento da produtividade, além de considerar que o número de 

serventes em determinado local é dinâmico já que a lógica de contratação não é por posto 

de trabalho. Porém, é necessário reforçar a fiscalização na alocação de servidores 
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previstas em cada Unidade Acadêmica, em especial, nas áreas críticas para o serviço de 

limpeza, como: ICB III, Creche e Hospital Veterinário. 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.20 CONSTATAÇÃO 
 

Emprego incorreto das denominações dos tipos de área a ser limpa, conforme IN 

02/2008 do MPOG, ocasionado custo acima das Portarias limite para contratação 

de serviço de limpeza 

 

Fato 
 

No Caderno Técnico do Estado de Goiás disponibilizado pela Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI/MPOG), disponível no link: 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/portarias/goias-2015, constam os 

valores limites máximos para os serviços de limpeza, conforme demonstrado no quadro 

a seguir: 

Área Interna 

Mão de Obra (1)Produtividade (2) Preço Homem-Mês 

(R$) 

(1x2) Subtotal (R$/M²) 

Encarregado 1/(30x600) 2.986,79 0,17 

Servente 1/600 2.681,69 4,47 

Total 4.64 

 

Área Externa 

Mão de Obra (1)Produtividade (2) Preço Homem-Mês 

(R$) 

(1x2) Subtotal (R$/M²) 

Encarregado 1/(30x1200) 2.986,79 0,08 

Servente 1/1200 2.681,69 2,23 

Total 2,31 

 

Esquadrias externa 

MÃO DE 

OBRA 

PRODUTIVI

DADE(1) 

(1/M²) 

FREQÜÊNCIA 

NO MÊS 

(HORAS)(2) 

 

JORNADA DE 

TRABALHO NO 

MÊS 

(HORAS) (3) 

=(1x2x3) 

(4) 

 

PREÇO 

HOMEM-

MÊS  

(R$)(5) 

SUB-TOTAL  

(R$/M²)(6) 

ENCARREG

ADO 

1/(30x220) 
16 

1 
0,0000127 

 R$ 

2.986,79  

                            

0,04   191,4 

SERVENTE 
1/(220) 

16 
1 

0,0003800 
 R$ 

2.681,69  

                             

1,02  191,4 

 

TOTAL 
1,06 

 

No entanto, em análise à execução do Contrato nº 53/2011, verificou-se que o custo da 

mão de obra de servente para o serviço de limpeza de “esquadrias envidraçadas face 

interna/externa” constante da Planilha de Formação de Preços da Repactuação de Preço 

ocorrida no exercício de 2015 foi de R$ 1,13 m², acima do limite definido pela Portaria 

SLTI/MPOG nº 7, de 13 de abril de 2015 e do Caderno Técnico, SLTI/ Goiás – Limpeza 

- V. 1.0, conforme descrito a seguir: 

 

Instrumento Produtividade Custo Servente  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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Valor Repactuado 
Valor Máximo 

SLTI/MPOG 

Preço 

Homem/Mês 

Posto 

R$/m² 

Preço 

Homem/Mês 

Posto  

R$/m² 

Repactuação exercício 2015: 

Vigência 

 a partir de 01 de março de 2015 1/220 R$ 2.966,69 R$ 1,13 R$ 2.681,69 R$ 1,02 

Fonte: IN SLTI/MPOG n. 02/2008, Portaria SLTI/MPOG n. 7, de 13 de abril de 2015; e Caderno Técnico, 

SLTI – Goiás – Limpeza - V. 1.0. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidades nos controles internos da UFG, quanto à ausência de uma efetiva fiscalização 

do contrato por parte da Unidade, na verificação dos preços limites da IN SLTI. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A UFG manifestou-se por meio do Ofício nº 0192/GAB/UFG, de 9 de março de 2016, e 

anexos, conforme descrito a seguir: 

 

“R: Os valores apresentados não correspondem ao Repactuado em 2015. 

Conforme consta fls 1673 do processo já escaneado e enviado a esta auditoria.” 

 

A Unidade acrescentou por meio do Ofício nº 0326/2016/GAB/UFG, de 22 de abril de 

2016 e anexos, em resposta ao Relatório Preliminar, conforme descrito a seguir: 

 

“Na composição dos custos no módulo 3 – insumos diversos, não estão previstos 

na Portaria SLTI/MPOG nº 07 de 13 de abril de 2015. Conforme em anexo a 

este documento, se zerados estes insumos, o preço fica inferior ao da referida 

portaria.  

 

Além disso, a metragem utilizada para a execução dos serviços é superior 

àquela estabelecida na IN/02, Art. 44, IV: Nas condições usuais, serão adotados 

índices de produtividade por servente em jornada de oito horas diárias, não 

inferiores a, conforme segue: 

 

 
METRAGEM IN/02 METRAGEM UTILIZADA UFG 

110M² 220M² 

“ 
 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A priori, vale ressaltar que a Unidade vem utilizando indevidamente em suas planilhas de 

repactuação a denominação “Esquadrias Envidraçadas Face Interna/Externa” em vez 

de “Esquadria Externa”, utilizando-se dos dados constantes do Caderno Técnico do 

Estado de Goiás, disponibilizado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

(SLTI/MPOG) para este subitem na definição dos valores repactuados. 
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Em análise a fls. 1.673 do processo de execução do Contrato nº 53/2011, relativo ao 

pedido de repactuação ofertado pela empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda à 

UFG, por meio do Ofício nº 029112015/DC-REPAC, de 20 de março de 2015, verificou-

se que o item “Preço Homem/Mês Posto” foi no valor de R$ 3.164,28. Este valor também 

é superior ao Caderno Técnico, SLTI – Goiás – Limpeza para o exercício de 2015, que é 

de R$ 2.681,69, conforme detalhado no quadro a seguir. O valor do (R$/M²) ofertado pela 

empresa na repactuação/2015 foi de 1,20, superior em 0,18 à IN/SLTI que é de 1,02.  

 

ESQUADRIAS ENVIDRAÇADAS FACE INTERNA/EXTERNA 

MÃO DE 

OBRA 

PRODUTIVI

DADE(1) 

(1/M²) 

FREQÜÊNCIA 

NO MÊS 

(HORAS)(2) 

 

JORNADA DE 

TRABALHO NO 

MÊS 

(HORAS) (3) 

=(1x2x3) 

(4) 

 

PREÇO 

HOMEM-

MÊS  

(R$)(5) 

SUB-TOTAL  

(R$/M²)(6) 

 191,4 

SERVENTE 
1/(220) 

16 
1 

0,0003800 
 R$ 

3.164,28  

                             

1,20  191,4 

 

TOTAL 
1,20 

 

Ressalta-se que, conforme já registrado neste ponto do Relatório, o valor efetivamente 

contratado pela UFG foi de R$ 1,13 para o subtipo “Esquadrias Envidraçadas Face 

Interna/Externa” (Esquadria Externa), portanto abaixo do valor proposto inicialmente 

pela empresa contratada. 

 

Logo a justificativa apresentada pelo Gestor confirma que o valor contratado para 

“Esquadrias Externa”, é superior ao valor de referência estabelecido pela SLTI. 

 

A manifestação apresentada pelo Gestor, em resposta ao Relatório Preliminar, não tem 

respaldo, tendo em vista que os insumos já estão inclusos e previstos na Portaria 

SLTI/MPOG nº 07 de 13 de abril de 2015 e que a referida Portaria se refere a custos não 

ordinários. 

 

Ainda em sua resposta houve um equívoco ao confundir os valores das produtividades de 

“Esquadrias Externa” com “Fachada Envidraçada”, respectivamente de 220 m² e de 

110 m², conforme previstas na IN/02. Para avaliação deste ponto, utilizou-se como 

parâmetro o subtipo “Esquadrias Externa”. 

 

Ainda em relação à manifestação adicional apresentada pela Unidade, o Gestor deve 

atentar-se às Portarias SLTI/MPOG, de modo a observar as denominações “Esquadrias 

Externa” e “Fachada Envidraçada”, para a correta aplicação nas planilhas de serviços a 

executar, evitando a utilização da rubrica “Esquadrias Envidraçadas Face 

Interna/Externa”. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Na próxima contratação de serviços de limpeza e conservação, 

distinguir os tipos de área Esquadria Externa e Fachada Envidraçada na composição do 

custo. 

 

 

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

 

Fato 
 

 

Em visita realizada aos Departamentos da UFG/Campus II/ Samambaia, nos dias 23 e 24 

de fevereiro de 2016, distribuiu-se questionários aos 42 funcionários, de um total de 152, 

da Empresa Liderança Limpeza e Conservação LTDA, Contrato nº 53/2011, relativo à 

execução dos serviços de limpeza e conservação, sendo constatadas falhas relativas às 

ausências de distribuição de uniformes e de equipamentos de proteção individual – EPI’s 

aos empregados pela citada Empresa, inobservando o “item 21 – Uniformes” do Anexo 

I, do Termo de Referência, Contrato nº 53/2011, conforme detalhado a seguir. Vale 

ressaltar que ficaram alguns itens do questionário ficaram em branco no ato de 

preenchimento.  

a) Itens de Uniforme a serem distribuídos aos funcionários: 

Itens de Uniforme  Quantidade 

SIM NÃO 

Os uniformes apresentam identificação legível da 

empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda 

41 1 

Calça: tecido com 100% algodão 39 3 

Camiseta em malha com 100% algodão 40 2 

Meia: Tecido em algodão 1 34 

Agasalho: com zíper à frente, em algodão 6 36 

Touca 6 36 

Crachá: com foto 3x4, atual e colorida com 

identificação completa 

14 23 

Foi cobrado algo pela distribuição de uniformes? 2 40 

 

b) Quanto ao fornecimento de itens de equipamento de EPI: 

Itens de equipamento de EPI Quantidade 

Sim Não 

Foi entregue Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) 

adequado por atividade?   

38 2 

Foi cobrado algo pela aquisição do EPI?   4 35 

 

c) No caso de exposição a riscos químicos: 

Item de equipamento Quantidade 
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Sim Não 

Foi entregue óculos ampla visão, respirador 

purificador de ar tipo PFF2, luvas de nitrílica cano 

longo, luva de látex, calçado de segurança em 

vaqueta e em PVC, armário para guarda dos EPI? 

16 18 

 

d) No caso de exposição a riscos biológicos: 

Itens  Quantidade 

Sim Não 

Foi entregue óculos ampla visão, respirador 

purificador de ar tipo PFF2, luvas de látex, calçado 

de segurança em vaqueta e em PVC, armário para 

guarda dos EPI? 

18 16 

Foi entregue cinturão de segurança para proteção do 

usuário contra riscos de queda no posicionamento 

em trabalho em altura, dispositivo trava-queda de 

segurança para proteção do usuário contra quedas 

em operações com movimentação vertical ou 

horizontal? 

4 30 

Tem local apropriado para vestiário dotado de 

armários individuais, observando a separação de 

sexo? 

21 19 

Foram entregues uniformes, mediante recibo 

individualizado, contendo a especificação de cada 

peça recebida e respectivos quantitativos? Os 

recibos são datados? 

35 4 

Os modelos de uniforme têm corte adequado para 

uso (masculino ou feminino)? Inclusive quanto às 

possíveis profissionais gestantes, que deverão ter 

seus uniformes substituídos sempre que necessário? 

20 17 

 

e) Quanto à substituição dos Uniformes:  

Questionamento sobre a substituição dos 

Uniformes 

Quantidade 

Sim Não 

A empresa vem substituindo os uniformes 

(conjuntos completos), a cada 06 (seis) meses ou a 

qualquer tempo no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas após comunicação escrita da 

CONTRATANTE, sempre que não estejam 

atendendo às condições mínimas de apresentação 

exigidas no contrato? 

22 13 

       Fonte: Pesquisa realizada pela equipe da CGU, via questionários, com 42 funcionários da empresa 

contratada. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
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O fiscal do contrato não registrou formalmente a distribuição de uniformes e de EPI’s aos 

serventes e encarregados do serviço limpeza. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A UFG manifestou-se por meio do Ofício nº 0192/GAB/UFG, de 9 de março de 2016, 

conforme descrito a seguir: 

 

Item a)  

“R: Aqueles uniformes que apresentaram falhas são pontuais. A empresa 

conforme documentação em anexo mantém distribuição regular dos uniformes.” 

 

Item b)  

“R: Da mesma forma. Há casos pontuais e isolados que são analisados 

conforme o caso requer. A empresa mantém regular distribuição de EPI. 

Conforme documentação em anexo.” 

 

Item c)  

“R: Da mesma forma. Há casos pontuais  e isolados que são analisados 

conforme o caso requer.  A empresa mantém  regular distribuição de EPI. 

Conforme documentação em anexo.” 

 

Item d) 

 “R: Da mesma forma. Há casos pontuais e isolados que são analisados 

conforme o caso requer. A empresa mantém regular distribuição de EPI. 

Conforme documentação em anexo.” 

 

Item e) 

 “R: Sim. Sempre que necessário a empresa não obsta a trocar o uniforme ainda 

que fora do prazo contratual.” 

 

A Unidade acrescentou por meio do Ofício nº 0326/2016/GAB/UFG, de 22 de abril de 

2016 e anexos, em resposta ao Relatório Preliminar, conforme descrito a seguir: 

 

“Em resposta a Solicitação de Auditoria nº 2015 374 -002 encaminhamos  cópia 

dos documentos de entrega de Uniformes e EPI’s.  Há casos pontuais em que o 

uniforme se desgasta pelo uso e, em outros, as entregas atrasam.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese as justificativas apresentadas pelo Gestor relativas aos itens “a”, “b”, ”c”, 

“d” e “e”, não houve comprovação por parte do fiscal de contrato das referidas 

distribuições, por meio de registro das ocorrências contratuais em relatório relativo ao 

acompanhamento da entrega de uniformes e equipamentos de proteção individual - EPI's 

aos serventes e encarregados, tendo em vista que este documento não é elaborado pela 

contratada. 
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A manifestação adicional apresentada pela Unidade, em resposta ao Relatório Preliminar, 

apenas reforça o entendimento da não comprovação por parte do fiscal de contrato das 

referidas distribuições. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Que os servidores designados para acompanhar e fiscalizar a execução 

dos contratos de serviços terceirizados registrem formalmente as ocorrências contratuais 

em relatório, bem como adote procedimentos verificar semestralmente a entrega de 

uniformes e equipamentos de proteção individual - EPI's aos serventes e encarregados. 

 

 

1.1.1.22 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de elaboração de relatórios de acompanhamento e de fiscalização relativos 

à execução dos serviços de limpeza e conservação.   

 

Fato 
 

No processo analisado, verificou-se que a UFG designou servidores, sem formalização 

por meio de normativo, para as funções de gestor e fiscal administrativo do Contrato nº 

53/2011. No entanto, a Equipe de Auditoria não localizou os relatórios de 

acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados, conforme previsto no item 17 

do Termo de Referência: “A CONTRATANTE obriga-se: Exercer a fiscalização dos 

serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei N° 

8.666/93;”. 

 

De acordo com o art. 67 da Lei de Licitações e Contratos, a execução contratual deverá 

ser acompanhada e fiscalizada por servidor designado, cujas responsabilidades incluem 

registro das ocorrências.  

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidades nos controles internos da UFG, devido à ausência de relatórios de 

acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados, de periodicidade mensal. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A UFG manifestou-se por meio do Ofício nº 0192/GAB/UFG, de 9 de março de 2016, 

conforme descrito a seguir: 

 

“Sempre que necessário o acompanhamento é feito mediante ofícios, conforme 

consta nos processos e instrumentos de multimídia.” 

 

A Unidade acrescentou por meio do Ofício nº 0326/2016/GAB/UFG, de 22 de abril de 

2016 e anexos, em resposta ao Relatório Preliminar, conforme descrito a seguir: 

“Os recursos de multimídia (telefones, WhatsApp, email’s) são amplamente 

utilizados no atendimento diário das  demandas dos serviços de limpeza junto 
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às unidades acadêmicas e órgãos administrativos. Para atender a solicitação 

da Auditoria os relatórios serão intensificados a partir desta data.“ 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A justificativa apresentada pelo Gestor corrobora com o entendimento da falha apontada, 

tendo em vista que o acompanhamento dos serviços de limpeza é realizado por meio de 

ofícios, e não por relatórios de fiscalização devidamente formalizados.  

 

A manifestação adicional apresentada pela Unidade, em resposta ao Relatório Preliminar, 

apenas reforça o fato constatado neste Relatório. O Gestor informa ainda que os relatórios 

de fiscalização serão intensificados a partir desta data. 

 

Logo, a Unidade deve envidar esforços para formalização dos controles do 

acompanhamento e fiscalização da execução contratual, por servidor designado, cujas 

responsabilidades incluem registro das ocorrências. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Que o fiscal de contrato elabore periodicamente, em processos 

devidamente formalizados, relatórios de acompanhamento e de fiscalização in loco dos 

serviços contratados. 

 

 

1.1.1.23 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de designação formal, por meio de normativo, que defina o fiscal do 

contrato, bem como os detalhamentos das atividades que deverão ser 

desempenhadas pelo servidor designado. 

 

Fato 
 

Em análise aos processos disponibilizados pela Unidade não foi identificada a designação 

formal, por meio de normativo, que defina o fiscal do contrato, bem como os 

detalhamentos das atividades que deverão ser desempenhadas pelo servidor designado. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidades nos controles internos da Unidade, tendo em vista a ausência de designação 

formal, por meio de normativo, que defina o fiscal do contrato, bem como os 

detalhamentos das atividades que deverão ser desempenhadas pelo servidor designado. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A UFG manifestou-se por meio do Ofício nº 0192/GAB/UFG, de 9 de março de 2016, 

conforme descrito a seguir: 
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“É ato discricionário que poderá ser feito a qualquer momento.” 

 

A Unidade acrescentou por meio do Ofício nº 0326/2016/GAB/UFG, de 22 de abril de 

2016 e anexos, em resposta ao Relatório Preliminar, conforme descrito a seguir: 

 

“Gestor do Contrato: Gleidson Carlos Calixto, designado pela Portaria nº 2937 

de 15 de Setembro de 2011. Auxiliares de Fiscalização de limpeza, Campus 

Colemar Natal e Silva, Fernanda Balestra de Vellasco, Campus Samambaia, 

Luciana Ferreira Martins, designadas pela Portaria nº 001 de 03 de Janeiro de 

2014.” 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A designação de fiscal de contrato não é discricionária, conforme art. Nº 67 da Lei 

8.666/93 é obrigatória a definição de servidor responsável para fiscalização do contrato. 

 

Em resposta ao Relatório Preliminar, o Gestor disponibilizou a Portaria de Designação de 

Fiscalização de Contrato nº 001, de 03 de janeiro de 2014, no sentido amplo, sendo 

necessário que a mesma seja específica ao respectivo contrato, bem como os 

detalhamentos das atividades que deverão ser desempenhadas pelo servidor designado.  

Quanto a Portaria nº 2937, de 15 de setembro de 2011, a mesma refere-se a designação 

do Sr. G.C.C., para a função de Gerente de Serviços Gerais do Centro de Gestão do 

Espaço Físico, FG-4, não sendo portaria específica de designação de fiscalização de 

contrato. 

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Que a UFG realize, por meio de normativo, designação formal com a 

denominação de fiscal de contrato, definindo para cada contratação servidor responsável 

pela fiscalização dos serviços terceirizados. 

 

Recomendação 2: Elaborar manual ou normativo interno com procedimentos a serem 

adotados pelos fiscais de contrato de serviço de limpeza e conservação. 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Em face dos exames realizados, somos de opinião que a Unidade Gestora deve adotar 

medidas corretivas com vistas a elidirem os pontos ressalvados nos itens: 

Emprego incorreto das denominações dos tipos de área a ser limpa, conforme IN 02/2008 do 

MPOG, ocasionado custo acima das Portarias limite para contratação de serviço de limpeza. 

 

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

 

Ausência de elaboração de relatórios de acompanhamento e de fiscalização relativos à execução 

dos serviços de limpeza e conservação.   

 

Ausência de designação formal, por meio de normativo, que defina o fiscal do contrato, bem como 

os detalhamentos das atividades que deverão ser desempenhadas pelo servidor designado. 

 

Goiânia/GO, 29 de dezembro de 2016. 
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