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RELATÓRIO Nº 201801551 

 

QUAL FOI O 

TRABALHO 

REALIZADO? 

Avaliação das contratações de 

serviços terceirizados pela 

Universidade Federal de 

Goiás – UFG. 

 POR QUE O TRABALHO foi realizado? 
 
O trabalho avaliou despesas relacionadas à 

prestação de serviços terceirizados de 

vigia/portaria para a UFG, buscando melhorias 

no modelo de contratação e eficiência 

operacional. Os valores contratados 

analisados foram de R$ 24.461.251,32, do 

período de 2016 a 2018. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS? QUAIS 
RECOMENDAÇÕES FORAM 
EMITIDAS? 
 
A contratação de serviços terceirizados de 

vigia/portaria pela UFG considerou critérios de 

levantamentos de riscos, embora a relação 

entre a demanda e a quantidade de serviço 

contratada não tenha sido específica. Houve 

falhas no acompanhamento e fiscalização do 

contrato quanto à inclusão de itens indevidos 

nas planilhas de custos que resultaram em R$ 

988.000,00, pagos a mais à empresa 

contratada. Constatou-se, ainda, falhas na 

prestação de garantia por parte da empresa, 

em desacordo com o edital e com as normas 

vigentes. 

 

 

Foram recomendadas medidas de ajuste das 

planilhas de custos para acerto do montante 

pago a maior e correção dos valores, bem 

como melhorias dos controles de 

acompanhamento do contrato. 

 

 
 
 

Controladoria Geral da União 
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SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 
 
Unidade Auditada: Universidade Federal de Goiás 

Município - UF: Goiânia - GO 

Relatório nº: 201801551 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO 

ESTADO DE GOIÁS 

 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 
Superintendente CGUGO,  
 
 

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de Auditoria de 
Acompanhamento da Gestão na Universidade Federal de Goiás – UFG, realizado de 
acordo com os preceitos contidos na Ordem de Serviço n.º 201801551 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”. 
  
 
I – ESCOPO DO TRABALHO 
 
 

O presente trabalho foi realizado em Goiânia/GO, com o objetivo de avaliar a 
regularidade da contratação de serviços terceirizados de vigia/portaria, realizada pela 
Universidade Federal de Goiás - UFG. 
 
A UFG realizou, em 08 de dezembro de 2015, o Pregão Eletrônico nº 289/2015 (Processo 
Administrativo nº 23070.010222/2015-05), tendo por objeto a contratação de serviço 
especializado de vigia/portaria para os Campi Colemar Natal e Silva (Campus I), 
Samambaia (Campus II) e unidades esparsas localizadas nas cidades de Goiânia, Catalão, 
Cidade de Goiás, Firminópolis e Caldas Novas/GO. 
 
Os trabalhos abrangeram análises quanto ao planejamento e motivação da contratação; 
composição de custos; pagamentos; acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 
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77/2015, sendo que a equipe de auditoria realizou visitas in loco na Unidade em 25 e 26 
de fevereiro de 2019. 
 
Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames sobre a execução do Contrato nº 
77/2015, nos exercícios de 2015 a 2018, cujos valores firmados estão detalhados a seguir: 
 
Tabela: Valores firmados para o Contrato nº 77/2015. 

Item licitado Contrato 
resultante 

Empresa contratada Valor anual 
firmado em 
2015 (R$) 

Valor anual 
vigente em 
2018 (R$) 

Grupo 1 – Postos de serviços de 
vigia/portaria - Campus Samambaia 
em Goiânia/GO 

 
 
 
Contrato nº 
77/2015 

 
 
 
Guardiã Administração 
e Serviços Ltda (CNPJ 
97.458.533/0001-53) 

 
3.405.920,88 

 

 
4.906.945,44 

 
Grupo 2 – Postos de serviços de 
vigia/portaria - Campus Colemar 
Natal e Silva e unidades esparsas em 
Goiânia/GO e interiores do Estado de 
Goiás. 

 
 

3.426.602,28 
 

 
 

3.662.624,52 
 

Grupo 3 – Postos de serviços de 
vigia/portaria - Campus de 
Catalão/GO 

556.723,20 
 

813.462,96 
 

TOTAL 7.389.246,36 9.383.032,92 
Fonte: Documentos constantes do Processo Administrativo nº 52624.001723/2016-68 – Pregão 001/2017. 

 

 

Resultado dos Trabalhos: 

 
A abordagem adotada pela CGU objetivou responder as seguintes questões de auditoria: 
 
1. O Planejamento da contratação observou os requisitos para garantia da melhor 
contratação? 
1.1. A quantidade de serviço contratada é justificada? 
 
O Termo de Referência da licitação dividiu os postos de serviço em três lotes, por 
localidade, sendo que, após sete termos aditivos firmados, resultou nos quantitativos 
indicados na tabela a seguir: 
 
Tabela – Quantitativos por tipo de posto e localização do Contrato nº 77/2015 original 

e após o Termo Aditivo nº 01/2018. 

Edital TA 01/2018 

Grupo Serviços Quant. Quant. 

Campus Samambaia 

Posto Diurno 12hx36h 33 34 

Posto Noturno 12hx36h 15 15 

Posto Diurno 44 h 1 13 

Posto Noturno 44 h 1 12 

Total de Postos - Campus Samambaia 50 74 

Campus Colemar Natal e Silva 
e outras unidades 

Diurno 12hx36h – Goiânia 21 20 

Noturno 12hx36h – Goiânia 14 13 
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Fonte: Documentos constantes do Processo Administrativo nº 23070.010222/2015-05. 
 
A justificativa da UFG para a contratação foi pautada na necessidade, em decorrência da 
extinção dos cargos que prestavam essa atividade e da garantia de segurança do 
patrimônio e do desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas. 
 
Verificou-se que a justificativa para a relação entre a demanda e a quantidade de serviço 
a ser contratada não foi bem específica, embora tenham sido considerados critérios para 
sua definição, dentre os quais a reestruturação do contingente de segurança terceirizada 
em virtude da implantação do sistema de segurança eletrônica. 
 
Houve cinco Termos Aditivos ao contrato que alteraram os quantitativos de postos 
propostos inicialmente, incluindo acréscimos, supressões e alterações de jornada. Na 
prática, não foi superado o limite de 25% permitido pela Lei 8.666/1993, embora a 
fundamentação e motivação das alterações não tenha sido feita corretamente pela UFG, 
no sentido de distinguir quais postos foram acrescidos e suprimidos (alteração 
quantitativa) e quais tiveram apenas alteração de jornada (alteração qualitativa). 
 
Ressalte-se que essa análise foi feita com base nos quantitativos formalizados nos termos 
aditivos ao contrato, embora alguns deles não detalhem os locais dos postos, cuja 
confirmação somente foi possível pelas medições do contrato. 
 
1.2. As escalas de trabalho estão condizentes com a necessidade do órgão? 
 
Verificou-se que a maioria dos postos de vigia/portaria do contrato em análise são de 
12x36 horas diurnos e sua definição levou em consideração a necessidade de vigilância 
ostensiva que é parte de outro contrato. Observou-se maior quantidade de vigias/porteiros 
do que de vigilantes armados, demonstrando escalas condizentes com a necessidade da 
Universidade. 
 
 

Diurno 44 h – Goiânia 11 9 

Noturno 44 h – Goiânia 9 7 

Diurno 12hx36h – Caldas Novas 1 1 

Diurno 12hx36h - Firminópolis 1 1 

Diurno 12hx36h – Cidade de Goiás 3 3 

Noturno 12hx36h – Cidade de Goiás 1 2 

Noturno 44 h – Cidade de Goiás 2 2 

Total de Postos - Campus Colemar Natal e Silva e outras Unidades 63 58 

Campus de Catalão 

Posto Diurno 44 h 8 9 

Posto Noturno 44 h 8 8 

Posto Diurno 12hx36h 0 1 

Posto Noturno 12hx36h 0 1 

Total de Postos – Campus Catalão 16 19 

TOTAL 129 151 
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1.3. A proporção entre o número de postos de trabalho diurno e noturno é razoável? 
 
Das análises e comparações com outros contratos vigentes de vigia/portaria e de 
vigilância ostensiva, considera-se que há razoabilidade na proporção entre postos diurno 
e noturno, partindo-se da premissa apontada pela UFG, da necessidade de guarda 24 horas 
em todos os prédios da Universidade e de acordo com os horários de funcionamento das 
unidades. 
 
2. Os processos de pagamento estão adequadamente formalizados? 
 
2.1. Há informações/documentos que evidenciam o cumprimento das obrigações 
assumidas pela empresa junto aos empregados (pagamento de salários, vale 
transporte, auxilio alimentação, depósito de FGTS, recolhimento da contribuição 
previdenciária e fornecimento de materiais) e contratualmente (qualidade e 
fornecimento dos insumos para prestação de serviço)? 
 
Verificou-se que no processo referente à contratação constam documentos que 
demonstram o cumprimento pelas empresas quanto ao pagamento de salários, vale 
transporte, auxílio alimentação, depósito de FGTS e recolhimento ao INSS. 
 
Em relação à qualidade e ao fornecimento dos insumos para a prestação dos serviços, não 
foram verificados documentos nos processos examinados que atestassem esses requisitos, 
tais como boletins de medições ou outros documentos. 
 
2.2. O valor autorizado para o pagamento está de acordo com os apontamentos da 
fiscalização e com o valor contratado mensalmente? 
 
Por amostragem, foi realizada a verificação das medições do Contrato nº 77/2015, para 
os exercícios de 2017 e 2018 – Campus I e II, em confronto com os Termos Aditivos 
firmados. 
 
Comparando-se as medições com os quantitativos e nomenclatura de postos constantes 
dos Termos Aditivos vigentes verificou-se que há convergência, embora haja uma 
defasagem entre a vigência do Termo Aditivo e a medição do mês respectivo, sendo a 
alteração incluída com atraso, mas de forma correta. 
 
Verificou-se que os valores pagos estão condizentes com as medições. 
 
Existe um item indevido nas planilhas de custos dos postos de 44h diurno e noturno. O 
item é denominado intervalo intrajornada. Como os empregados desses postos usufruem 
do intervalo de descanso a inclusão do item nas planilhas é indevida. 
 
2.3. É realizada a verificação da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária 
anteriormente a cada pagamento? 
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Nos meses testados por amostragem, verificou-se a conferência quanto aos recolhimentos 
fiscais, trabalhistas e previdenciários. 
 
2.4. As retenções tributárias estão de acordo com a legislação vigente e com a 
proposta comercial da empresa? 
 
As retenções tributárias estão de acordo com a legislação vigente e com a proposta 
comercial da empresa. 
 
3. Os contratos de serviços terceirizados são acompanhados e fiscalizados 
adequadamente? 
 
3.1. O controle adotado para verificar o cumprimento da jornada de trabalho dos 
empregados terceirizados garante a aferição dos serviços prestados? 
 
Há evidências do controle de frequência dos terceirizados, contudo, os documentos 
apresentados pela empresa e atestados pela UFG se constituem em folhas de ponto 
assinadas manualmente e não por meio de registro eletrônico, conforme prevê o Termo 
de Referência da licitação. 
 
Na inspeção in loco, realizada por amostragem, foi verificado que os vigias estavam em 
seus postos de trabalho e que os equipamentos de registro de ponto eletrônico constavam 
nos locais, apesar dos documentos utilizados para controle serem folhas de ponto 
manuais. 
 
3.2. O controle adotado para verificar se a empresa contratada cumpre com as 
obrigações legais, trabalhistas e previdenciária dos empregados terceirizados 
alocados ao contrato administrativo garante a mitigação de riscos? 
 
Verificou-se que o controle adotado para conferência do cumprimento das obrigações 
legais, trabalhistas e previdenciárias por parte da empresa vem sendo realizado. 
 
Há evidências sobre as comprovações quanto ao recebimento de salários, vale transporte, 
alimentação e recolhimento de FGTS e Guia de Previdência Social. Os terceirizados 
entrevistados confirmaram o acompanhamento e a regularidade de seus extratos 
individuais de FGTS e INSS. 
 
3.3. As garantias contratuais entregues pela empresa contratada atendem aos 
requisitos estabelecidos na legislação? 
 
Não. Verificou-se que a empresa contratada apresentou seguro garantia com vigência 
inferior à prevista no edital de licitação e na legislação vigente, não abrangendo noventa 
dias após o término da vigência contratual. Após sua assinatura em dezembro de 2015, o 
contrato foi prorrogado por três vezes e sofreu alterações nos quantitativos e repactuações 
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de valor. Somente em março de 2018, o seguro garantia foi endossado com data retroativa, 
mas manteve o valor inicial, desatualizado e o prazo de vigência inferior ao previsto. 
 
3.4 - Os vigilantes desempenham atividades que ensejariam a caracterização de 
desvio de função (Ex. recepcionista, porteiro)? 
 
Não foram identificadas situações de desvio de função. 
 
4 - O contrato de serviço de vigilância mostra-se vantajoso para a Administração? 
 
4.1 - No caso de celebração de vigilância eletrônica, o contrato de vigilância armada 
e desarmada teve seu quantitativo reduzido? 
 
O contrato analisado possui apenas postos de vigia desarmada. Por essa razão essa 
avaliação não se aplica. 
 
4.2 - Os contratos de jornada 12X36 em vigência foram revistos para atualização à 
nova legislação trabalhista? 
 
A Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, que altera a CLT entrou em vigor a partir de 11 
de novembro de 2017. As planilhas de custos foram revistas apenas em 02 de maio de 
2018.  
 
Com relação aos postos 12x36 h, a nova Lei extinguiu o DSR – Descanso Semanal 
Remunerado - e alterou a natureza do valor recebido a título de intervalo intrajornada que 
passou a ser indenizatório. Nas novas planilhas de custos não consta o valor pago a título 
de DSR. 
 
Quanto ao intervalo intrajornada, foi constatado que os ajustes não foram realizados 
corretamente. De acordo com a nova legislação trabalhista, o valor recebido pelo 
empregado a título de intervalo intrajornada passou a ter natureza indenizatória. Em razão 
dessa mudança não há incidência de encargos previdenciários e FGTS (módulo 4 da 
planilha de custos). O valor do intervalo intrajornada também não deverá ser utilizado no 
cálculo de 13º salário proporcional e férias. 
 
Nas planilhas de custos que estão em vigor, e que foram alteradas pelo Termo Aditivo nº 
01/2018, o valor pago a título de intervalo intrajornada está sendo considerado nos 
cálculos dos encargos previdenciários e FGTS.  
 
Na análise realizada nos contracheques dos empregados identificamos que na base de 
cálculo do FGTS e do INSS são desconsiderados os valores recebidos como sendo 
intervalo intrajornada (no contracheque estão descritos como sendo “Hora Intervalar 
12x36”). 
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Constatou-se que as planilhas de custos foram ajustadas parcialmente para atender às 
necessidades da Lei nº 13.467. 
 
4.3 - A planilha de custos contém o item reserva técnica? 
 
Nas planilhas de custos e formação de preços dos contratos analisados não constam 
despesas relacionadas ao item reserva técnica.  
 
4.4 - Foram considerados custos referentes às disposições previstas nos Acordos, 
Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos 
que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, a exemplo do 
custeio de Plano de Saúde pela Administração, caso existente? 
 
Nas planilhas de custos e formação de preços dos contratos analisados, não constam itens 
que somente se aplicam para contratos celebrados com a Administração Pública.  
 
Na CCT das empresas de asseio, conservação, limpeza urbana e terceirização de mão-de-
obra do Estado de Goiás, não existe nenhuma previsão de itens de custos específicos para 
contratos celebrados com a Administração Pública. 
 
4.5. Foram considerados custos referentes às disposições contidas em Acordos, 
Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de 
matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como 
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de 
preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade? 
 
Verificou-se que, nas planilhas de custos e formação de preços da empresa Guardiã 
Administração e Serviços Ltda, não constam custos referentes à participação dos 
trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas contratadas.  
 
Na Convenção Coletiva de Trabalho – CCT das empresas de asseio, conservação, limpeza 
urbana e terceirização de mão-de-obra do estado de Goiás – SEAC-GO, não existe 
previsão de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas 
contratantes. 
 
4.6. Os percentuais e valores dos custos indiretos, tributos e lucros foram definidos 
em valores aderentes às normas e jurisprudência vigentes? 
 
Verificou-se nas planilhas de custos e formação de preços que os valores informados para 
custos indiretos, tributos e lucros estão aderentes às normas e à jurisprudência vigente. 
 
4.7 - O preço mensal do posto de vigilância está de acordo com os limites 
estabelecidos em Portaria da SEGES? 
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O edital do pregão eletrônico estimou o valor anual da contratação com base na CCT do 
SEAC-GO válida no período de 2015 a 2017. 
 
Quando foi celebrado o contrato 77/2015 entre a UFG e a empresa vencedora do certame 
licitatório os valores salariais que constam na planilha de custos estavam de acordo com 
a CCT 2015/2017.  
 
Posteriormente, na época dos reajustes anuais, os pisos salariais foram reajustados de 
acordo com as CCTs vigentes à época. 
 

 
II – RESULTADO DOS EXAMES 

1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

1.1.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS          

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Motivação da contratação. 
 
Fato 
 
A Universidade Federal de Goiás – UFG realizou, em 08 de dezembro de 2015, o Pregão 
Eletrônico nº 289/2015 (Processo Administrativo nº 23070.010222/2015-05), tendo por 
objeto a contratação de serviço especializado de vigia/portaria para os Campi Colemar 
Natal e Silva (Campus I), Samambaia (Campus II) e unidades esparsas localizadas nas 
cidades de Goiânia, Catalão, Cidade de Goiás, Firminópolis e Caldas Novas/GO. 
 
O Termo de Referência da licitação estimou a instalação dos seguintes postos de serviços 
e localidades: 
 
Tabela: Postos de serviço por localidade – Edital do Pregão Eletrônico nº 289/2015. 

Grupo Item Serviços Quant. 

1 - Campus Samambaia 

1 Posto Diurno 12hx36 h 33 

2 Posto Noturno 12hx36 h 15 

3 Posto Diurno 44 h 1 

4 Posto Noturno 44 h 1 

Total do Grupo 1 50 

2 - Campus Colemar 
Natal e Silva, unidades 
esparsas e interiores 

1 Posto Diurno 12hx36h – Goiânia 21 

2 Posto Noturno 12hx36h – Goiânia 14 

3 Posto Diurno 44 h – Goiânia 11 

4 Posto Noturno 44 h – Goiânia 9 

5 Posto Diurno 12hx36h – Caldas Novas 1 

6 Posto Diurno 12hx36h - Firminópolis 1 

1 Posto Diurno 12hx36h – Cidade de Goiás 3 
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Fonte: Termo de Referência – Anexo I do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 289/2015. 

 
Dessa forma, a licitação foi dividida em três lotes, tendo como critério de julgamento o 
menor preço global por lote. 
 
Em decorrência da licitação foi firmado o Contrato nº 77/2015, com a empresa Guardiã 
Administração e Serviços Ltda., CNPJ 97.458.533/0001-53, vencedora dos três lotes. 
 
O contrato iniciou sua vigência em 13 de dezembro de 2015, tendo sido prorrogado para 
até 12 de dezembro de 2019. 
 
Foram firmados um termo de apostilamento e sete termos aditivos ao contrato, tendo por 
objeto alterações de quantitativos, três repactuações de valor e prorrogações de vigência. 
 
O total de postos e o valor anual do contrato após cada Termo Aditivo (TA) estão 
discriminados na tabela a seguir: 
 
Tabela – Valores e quantitativos alterados - Contrato nº 77/2015. 

Contrato/Termo Aditivo 
firmado 

Período de Vigência Quantidade 
de postos 

Valor 
Mensal 

(R$) 

Valor 
Anual (R$) 

Contrato 77/2015 13/12/2015 a 05/02/2016 129 615.770,53 7.389.246,36 
1º Termo de Apostilamento 
– 1ª Repactuação 

06/02/2016 a 29/02/2016 129 618.750,78 7.425.009,36 

1º Termo de Apostilamento 
– 1ª Repactuação 

01/03/2016 a 30/11/2016 129 666.638,88 7.999.666,56 

TA 02/2016 – Alteração de 
quantitativos 

01/12/2016 a 28/02/2017 127 618.708,36 7.424.500,32 

TA 01/2017 – 2ª 
Repactuação 

01/03/2017 a 17/07/2017 127 651.302,96 7.815.635,52 

TA 01/2017 – Alteração de 
quantitativos 

18/07/2017 a 19/10/2017 135 684.582,47 8.214.898,64 

TA 02/2017 – Alteração de 
quantitativos 

20/10/2017 a 31/10/2017 136 691.271,23 8.295.155,12 

TA 02/2017 – Alteração de 
quantitativos 

01/11/2017 a 28/02/2018 148 771.621,04 9.259.452,48 

TA 01/2018 – 3ª 
Repactuação 

01/03/2018 a 05/08/2018 148 768.383,87 9.220.606,44 

TA 01/2018 – Alteração de 
quantitativos 

06/08/2018 a 31/12/2018 151 781.919,41 9.383.032,92 

Fonte: Documentos constantes do Processo Administrativo nº 23070.010222/2015-05. 

 
A justificativa da UFG para a contratação, constante do Termo de Referência do edital, 
foi a extinção dos cargos que prestavam essa atividade em seu quadro de pessoal e a 

2 Posto Noturno 12hx36h – Cidade de Goiás 1 

3 Posto Noturno 44 h – Cidade de Goiás 2 

Total do Grupo 2 63 

3 - Campus Catalão 
1 Posto Diurno 44 h 8 

2 Posto Noturno 44 h 8 

Total do Grupo 3 16 

Total de Postos 129 
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necessidade de garantir a segurança do patrimônio e do desenvolvimento das atividades 
acadêmicas e administrativas. 
 
A justificativa constante do processo da contratação foi genérica e resumida, indicando 
que os Termos de Referência estavam adequados ao dimensionamento de cada campus. 
 
Os serviços de vigia cobrem portarias, pátios, acessos e outros. Uma vez que a UFG 
possui outros contratos paralelos de prestação de serviços de vigia/portaria e de vigilância 
ostensiva, foram solicitadas informações sobre a existência de estudos definindo a 
necessidade e quantitativos de cada tipo de posto (12 x 36 horas ou 44 horas) diurno e 
noturno. 
 
Por meio do Ofício nº 151/2019/GR-UFG foi informado que as necessidades da 
contratação foram dimensionadas conforme apontamentos do relatório de levantamento 
de riscos e vulnerabilidades elaborado por empresa especializada, contratada pela UFG, 
registrando a necessidade de guarda 24 horas em todos os prédios da Universidade. O 
dimensionamento levou em consideração essa demanda, suprimindo os serviços noturnos 
nos locais onde já se encontra instalado sistema de monitoramento, também em 
implantação conforme sugestão do relatório. 
 
Assim, os tipos de postos 12 x 36 horas ou 44 horas foram definidos levando em 
consideração os equipamentos de monitoramento já implantados e a cobertura dos 
serviços, conforme fluxo de pessoas nas unidades. 
 
Portanto, o embasamento para a contratação teve como suporte o teor do Relatório de 
Conclusão dos Levantamentos de Riscos e Vulnerabilidades da UFG, elaborado pela 
TecnoSeg Tecnologia em Serviços Ltda. 
 
Esse relatório traz os levantamentos realizados pela consultoria a partir de visitas in loco, 
fotografias, análise do ambiente e contém indicação das providências necessárias a serem 
aplicadas em cada campus, dentre as quais a reestruturação do contingente de segurança 
terceirizada em virtude da implantação do sistema de segurança eletrônica. 
 
Não há no referido relatório, uma referência específica sobre a quantidade de postos de 
trabalho em cada unidade. 
 
A legislação prevê que o Termo de Referência das contratações de serviços continuados 
deve conter (art. 15, inciso V da IN/MP 02/2008) a justificativa da relação entre a 
demanda e a quantidade de serviço a ser contratada, acompanhada, no que couber, dos 
critérios de medição utilizados, documentos comprobatórios, fotografias e outros meios 
probatórios que se fizerem necessários. 
 
E, de acordo com as orientações do Caderno de Logística do então Ministério do 
Planejamento, os órgãos/entidades da Administração Pública Federal deverão realizar 
estudos, visando otimizar os postos de vigilância, de forma a extinguir aqueles que não 
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forem essenciais, substituir por recepcionistas aqueles que tenham como efetiva 
atribuição o atendimento ao público e definir diferentes turnos, de acordo com as 
necessidades do órgão ou entidade, para postos de escala 44 h semanais, visando eliminar 
postos de 12 x 36 h que ficam ociosos nos fins de semana. 
 
Verificou-se que a maioria dos postos de vigia/portaria do contrato em análise são de 
12x36 h diurnos. 
 
No exercício de 2018, os quantitativos contratados foram alterados para os seguintes: 
 

Tabela – Quantitativos por tipo de posto e localização – Contrato nº 77/2015 – após o 

Termo Aditivo nº 01/2018. 

Fonte: Documentos constantes do Processo Administrativo nº 23070.010222/2015-05. 
 
Comparando-se o Contrato nº 77/2015 (de serviços de vigia/portaria) com o Contrato nº 
79/2015 (de serviços de vigilância ostensiva) verifica-se maior quantidade de 
vigias/porteiros do que vigilantes. 
 
 
 
 
 

Edital TA 01/2018 

Grupo Serviços Quant. Quant. 

Campus Samambaia 

Posto Diurno 12hx36h 33 34 

Posto Noturno 12hx36h 15 15 

Posto Diurno 44 h 1 13 

Posto Noturno 44 h 1 12 

Total de Postos - Campus Samambaia 50 74 

Campus Colemar Natal e 
Silva e outras unidades 

Diurno 12hx36h – Goiânia 21 20 

Noturno 12hx36h – Goiânia 14 13 

Diurno 44 h – Goiânia 11 9 

Noturno 44 h – Goiânia 9 7 

Diurno 12hx36h – Caldas Novas 1 1 

Diurno 12hx36h - Firminópolis 1 1 

Diurno 12hx36h – Cidade de Goiás 3 3 
Noturno 12hx36h – Cidade de Goiás 1 2 

Noturno 44 h – Cidade de Goiás 2 2 
Total de Postos - Campus Colemar Natal e Silva e outras 
Unidades 

63 58 

Campus de Catalão 

Posto Diurno 44 h 8 9 

Posto Noturno 44 h 8 8 

Posto Diurno 12hx36h 0 1 

Posto Noturno 12hx36h 0 1 

Total de Postos – Campus Catalão 16 19 

TOTAL  129 151 
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Tabela – Comparação dos quantitativos de postos entre os Contratos nºs. 77/2015 e 

79/2015 – Campus Samambaia e Colemar Natal e Silva. 

Fonte: Dados do Contrato nº 77/2015 e Aditivos e Termo de Referência do Edital do Contrato nº 79/2015. 

 
Comparando-se, ainda, o Contrato nº 77/2015 com outro contrato vigente para 
vigia/portaria, Contrato nº 46/2013, não foram identificadas sobreposições. 
 
Das análises e comparações com outros contratos vigentes de vigia/portaria e vigilância 
ostensiva, considera-se que há razoabilidade na proporção entre postos diurno e noturno, 
partindo-se da premissa apontada pela UFG, da necessidade de guarda 24 horas em todos 
os prédios da Universidade. 
 
Do exposto, verificou-se que a formalização da justificativa para a relação entre a 
demanda e a quantidade de serviço a ser contratada não foi bem específica, embora 
tenham sido considerados critérios para sua definição. 
  
##/Fato## 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Falhas na fundamentação da motivação e demonstração das alterações 
contratuais. 
 
Fato 
 
Verificou-se que foram firmados sete termos aditivos ao Contrato nº 77/2015, dos quais 
cinco formalizaram alterações no quantitativo de postos, incluindo acréscimos e 
supressões. 
 
O Termo de Referência do Pregão nº 289/2015 previu que os serviços não seriam 
implantados como um todo, sendo que o quantitativo e o planejamento para essa 
implantação se dariam dentro do prazo de validade do contrato e conforme cronograma 
de ampliação dos campi da UFG. 
 
Os quantitativos contratados inicialmente e suas alterações foram os seguintes: 
 

Campus Samambaia – Serviços de 
vigia/portaria 

Quant. 
Campus Samambaia – Serviços de 

vigilância ostensiva 
Quant. 

Postos 12x36 h Diurno 34 Postos 12x36 Diurno 11 

Postos 12x36 h Noturno 15 Postos 12x36 Noturrno 22 

Postos 44 h Diurno 13 --- --- 

Postos 44 h Noturno 12 --- --- 

 

Campus Colemar Natal e Silva – 
Serviços de vigia/portaria 

Quant. 
Campus Colemar Natal – Serviços 

de vigilância ostensiva 
Quant. 

Qtde. de postos 12x36 h Diurno 20 Qtde. de postos 12x36 h Diurno 9 

Qtde. de postos 12x36 h Noturno 13 Qtde. de postos 12x36 h Noturrno 8 

Qtde. de postos 44 h Diurno 9 --- --- 

Qtde. de postos 44 h Noturno 7 --- --- 
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Tabela – Quantitativos por tipo de posto e localização – Contrato nº 77/2015 e Termos 

Aditivos. 

  Fonte: Documentos constantes do Processo Administrativo nº 23070.010222/2015-05. 

 
A Lei 8.666/1993 (art. 65 e parágrafos) prevê que os contratos podem ser alterados 
unilateralmente pela Administração, com as devidas justificativas, quando houver 
modificação do projeto ou das especificações; ou quando necessária a modificação do 
valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, 
nos limites permitidos pela Lei. 
 
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% do valor inicial atualizado do contrato. 
 
Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder esses limites, salvo as supressões 
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
 
Analisando as alterações contratuais ocorridas e resumidas na tabela anterior e 
considerando-se os valores vigentes em cada período de repactuação contratual, observa-
se o seguinte: 
 
Tabela – Demonstrativo do valor inicial atualizado do contrato para cada Termo Aditivo 

(TA). 

Termo de Referência do Edital – Contrato 
inicial 

TA 
01/2016 

TA 
02/2016 

TA 
01/2017 

TA 
02/2017 

TA 
01/2018 

Grupo Serviços Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

Campus 
Samambaia 

Posto Diurno 12hx36h 33 28 28 28 34 34 

Posto Noturno 12hx36h 15 9 8 8 14 15 

Posto Diurno 44 h 1 9 9 12 12 13 

Posto Noturno 44 h 1 9 9 12 12 12 

Campus 
Colemar 
Natal e 
Silva e 
outras 

unidades 

Diurno 12hx36h – Goiânia 21 20 20 20 20 20 

Noturno 12hx36h – Goiânia 14 13 13 13 13 13 

Diurno 44 h – Goiânia 11 9 9 9 9 9 

Noturno 44 h – Goiânia 9 7 7 7 7 7 

Diurno 12hx36h – Caldas 
Novas 

1 1 1 1 1 1 

Diurno 12hx36h - 
Firminopolis 

1 1 1 1 1 1 

Diurno 12hx36h – Cidade 
de Goiás 

3 3 3 3 3 3 

Noturno 12hx36h – Cidade 
de Goiás 

1 1 1 1 2 2 

Noturno 44 h – Cidade de 
Goiás 

2 2 2 2 2 2 

Campus de 
Catalão 

Posto Diurno 44 h 8 8 8 8 8 9 

Posto Noturno 44 h 8 8 8 8 8 8 

Posto Diurno 12hx36h 0 0 0 1 1 1 

Posto Noturno 12hx36h 0 0 0 1 1 1 

TOTAL  129 128 127 135 148 151 
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*Os valores iniciais do contrato atualizados foram calculados considerando o quantitativo inicial de 129 
postos. 
Fonte: Tabela elaborada pela equipe de auditoria, a partir dos valores por posto, constantes das planilhas de 
custos vigentes em cada repactuação do Contrato nº 77/2015. 

 
O valor inicial atualizado do contrato foi calculado considerando-se os valores vigentes 
por posto, em decorrência das repactuações, multiplicado pelo quantitativo de postos 
inicial constante do edital (que totalizava 129 postos), e os percentuais de acréscimos e 
supressões foram calculados tendo esse valor inicial atualizado como referência. 
 
Considerando todas as alterações realizadas como acréscimos ou supressões, em relação 
aos postos existentes no contrato inicial, os acréscimos de postos foram de 27,05% e as 
supressões, de 15,16%. Dessa forma, as alterações decorrentes dos acréscimos superariam 
o limite legal de 25%. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
O ato administrativo que fundamentou as alterações contratuais, objeto do TA 01/2016, 
não distinguiu as alterações quantitativas dos postos de serviço das modificações de 
nomenclatura dos mesmos, deixando a motivação da alteração contratual frágil e 
suscetível de ser interpretada de forma divergente. Os Termos Aditivos firmados não 
trazem clareza quanto às alterações no objeto do contrato. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 561/2019/GR/UFG, em resposta ao relatório de auditoria 
preliminar, encaminhado pela CGU, a Universidade Federal de Goiás identificou todos 
os postos contratados, substituídos e aditivados, conforme local de execução dos serviços. 
 

Detalhamento 
Valor Anual 

Total do 
Contrato (R$) 

Valor 
Anual do 

Acréscimo 
(R$) 

Valor Anual 
da Supressão 

(R$) 

% de 
Acréscimo 

% de 
Supressão 

Valor inicial do Contrato 7.389.246,36 --- --- --- --- 

Valor inicial do Contrato 
atualizado - 1ª Repactuação 

7.999.666,56 --- --- --- --- 

TA 01/2016 7.503.889,32 637.321,92 1.133.099,16 7,97 14,16 

TA 02/2016 7.424.500,32  79.389,00 0,00 0,99 

Valor inicial do Contrato 
atualizado - 2ª Repactuação* 

8.421.657,60 --- --- --- --- 

TA 01/2017 8.214.989,64 399.350,52 --- 4,74 --- 

TA 02/2017 - outubro 8.295.255,12 80.265,48 --- 0,95 --- 

TA 02/2017 – a partir de 
novembro 

9.259.452,48 964.197,36 --- 11,45 --- 

Valor inicial do Contrato 
atualizado - 3ª Repactuação* 

8.383.843,20 --- --- --- --- 

TA 01/2018 9.383.032,92 162.426,48 --- 1,94 --- 

% Total de Acréscimos e Supressões 27,05 15,16 



 

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

16 

A UFG explicou que parte dos postos descritos como supressões e acréscimos nos termos 
aditivos referem-se a adequações dos serviços às necessidades da instituição, onde os 
postos foram migrados da jornada 12x36 horas para a de 44 horas, sem serem 
considerados exatamente como acréscimos no quantitativo de postos. Em sua resposta, a 
UFG distinguiu quais postos apenas tiveram alteração de jornada e quais foram realmente 
acrescidos. 
 
Apresentou, ainda, os esclarecimentos a seguir: 
 
"Apresentamos os valores atualizados do contrato, devidamente detalhado, por haver 

divergência entre os valores apresentados no relatório e os levantados. 

 
RESUMO DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL  

 

VALORES ADITIVADOS 

Tipo de serviço Vl. Posto Quant. Valor Mensal Repac. 2016 Repac. 2017 Repac. 2018 

Vigia Diurno 
12x36hs - Campus 
I  

R$ 5.285,82 21 R$ 111.002,22 R$ 5.723,83 R$ 6.025,25 R$ 6.050,74 

Vigia Noturno 
12x36hs - Campus 
I  

R$ 5.678,52 14 R$ 79.499,28 R$ 6.147,55 R$ 6.472,78 R$ 6.337,96 

Vigia Diurno 44hs 
- Campus I  

R$ 2.820,15 11 R$ 31.021,65 R$ 3.061,59 R$ 3.220,04 R$ 3.219,82 

Vigia Noturno 
44hs - Campus I  

R$ 2.861,29 9 R$ 25.751,61 R$ 3.106,11 R$ 3.266,94 R$ 3.262,13 

Vigia Diurno 
12x36hs - Caldas 
Novas  

R$ 5.114,65 1 R$ 5.114,65 R$ 5.510,08 R$ 5.801,75 R$ 5.805,12 

Vigia Diurno 
12x36hs - 
Firminopolis  

R$ 5.347,89 1 R$ 5.347,89 R$ 5.780,88 R$ 6.100,40 R$ 6.107,00 

Vigia Diurno 
12x36hs - Cid. 
Goiás  

R$ 5.408,89 3 R$ 16.226,67 R$ 5.846,87 R$ 6.170,07 R$ 6.176,74 

Vigia Noturno 
12x36hs - Cid. 
Goiás  

R$ 5.864,90 1 R$ 5.864,90 R$ 6.338,67 R$ 6.688,79 R$ 6.527,60 

Vigia Noturno 
44hs - Cid. Goiás  

R$ 2.860,66 2 R$ 5.721,32 R$ 3.098,54 R$ 3.269,70 R$ 3.249,80 

Vigia Diurno 
12x36 - Campus II  

R$ 5.637,56 33 R$ 186.039,48 R$ 6.104,73 R$ 6.426,21 R$ 6.453,40 

Vigia Noturno 
12x36 - Campus II  

R$ 6.111,46 15 R$ 91.671,90 R$ 6.615,75 R$ 6.965,42 R$ 6.820,46 

Vigia Diurno 44hs 
- Campus II  

R$ 3.035,10 1 R$ 3.035,10 R$ 3.294,96 R$ 3.465,48 R$ 3.465,26 

Vigia Noturno 
44hs - Campus II  

R$ 3.080,26 1 R$ 3.080,26 R$ 3.343,81 R$ 3.516,95 R$ 3.511,77 

Vigia Diurno 44hs 
- Catalão  

R$ 2.877,31 8 R$ 23.018,48 R$ 3.103,57 R$ 3.266,14 R$ 3.249,82 

Vigia Noturno 
44hs - Catalão  

R$ 2.921,89 8 R$ 23.375,12 R$ 3.151,66 R$ 3.316,80 R$ 3.295,65 

Valor Mensal Contratado/Atualização  R$ 615.770,53 R$ 669.550,88 R$ 701.804,80 R$ 698.653,60 

Valor Anual Contratado  R$ 7.389,246,36 R$ 7.999.666,56 R$ 8.421.657,60 R$8.383.843,20 

 

Considerando o valor atualizado do contrato conforme acima demonstrado, os custos 

dos aditivos, ficam assim representados: 
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Valor da 
inclusão do 

posto 

Valor Total da 
inclusão 

Porcentagem 
aditivada 

relativa ao 
valor do 

contrato no 
período 

T.A. 01/2016 
Centro de esportes   1   1 R$ 6.115,36 

R$ 220.152,96 2,75% 
Herbário   1   1 R$ 6.115,36 
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Do exposto, identificamos que entre nosso levantamento e o apresentado em relatório, 

o valor do primeiro aditivo apresenta divergência. O valor aditivado foi de R$ 

220.152,96 e não R$ 637.321,92 conforme apresentado em relatório. 

A divergência ocorreu pelo relatório considerar que a alteração qualitativa, 

adequação da jornada dos postos contratados, foi tratada como alteração quantitativa 

(supressão e acréscimo). 

A alteração qualitativa dos postos contratados não se trata expressamente de uma 

supressão e acréscimo, o posto objeto do contrato não será excluído, terá somente 

sua metodologia de trabalho adequada as novas necessidades do atendimento (art. 

65, I, "a", da Lei 8.666/93). 

A diferença do valor obtido com a alteração qualitativa é o que acreditamos deva ser 

considerado para identificar se houve acréscimo ou supressão do item no contrato. 

Para o caso, todas as adequações referem-se à supressão. 

A adequação qualitativa dos postos contratados é uma necessidade para gerar 

economicidade à Administração, que está implantando sistema de alarme e 

monitoramento eletrônico nos prédios, não sendo mais necessário o serviço de 

vigilância 24 horas.  Caso essa alteração representar supressão e acréscimo, conforme 

considerado, inviabilizará as futuras adequações do contrato, implicando na realização 

de nova licitação, o que poderá majorar os serviços objeto do contrato.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
É importante frisar que a localidade de parte dos postos alterados não estava explícita no 
processo e em alguns dos Termos Aditivos, deixando dúvidas. 
 

LABICOM   1   1 R$ 6.115,36 

T.A. 01/2017 

Catalão 1   1   R$ 12.331,92 

R$ 399.350,52 4,74% 

Fac. de Adm. Ciências Cont. e 
Economia - FACE/TV - UFG 

  1   1 R$ 6.982,43 

ICB IV   1   1 R$ 6.982,43 

Faculdade de Artes Visuais   1   1 R$ 6.982,43 

T.A. 02/2017 

Faculdade de Letras - Bloco 
Bernardo Elis 

1   1   R$ 13.391,63 

R$ 1.044.462,84 12,40% 

ICB VI 1   1   R$ 13.391,63 

Instituto de Estudos 
Socioambientais 

1   1   R$ 13.391,63 

Instituto de Informática 1   1   R$ 13.391,63 

Instituto de Matemática e 
Estatística 

1   1   R$ 13.391,63 

ICB I e II fundos / IQ I e II - 
frente 

1   1   R$ 13.391,63 

Cidade de Goiás     1   R$ 6.688,79 

T.A 01/2018 

OKA     1   R$ 6.820,46 

R$ 162.426,48 1,94% Parque Tecnológico   1     R$ 3.465,26 

Catalão - Bloco da Anatomia   1     R$ 3.249,82 

  TOTAL DE ADITIVO 22,06% 
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Sobre o valor inicial atualizado do contrato, a ser considerado como referência para o 
cálculo do limite de 25% permitido pela legislação, não houve divergências entre o 
apontado pela UFG e pela equipe de auditoria da CGU. 
 
As diferenças dos cálculos referem-se ao que foi considerado como acréscimo e supressão 
e ao que foi considerado apenas como alteração de jornada. 
 
Então, conforme indicado pela UFG, os postos em que houve apenas alteração de jornada, 
estariam abarcados pelo disposto no art. 65, inciso I-a da Lei 8.666/1993 (alteração 
qualitativa), como uma alteração unilateral permitida, quando há modificação do projeto 
ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos. 
 
E, os postos acrescidos estariam suportados pelo art. 65, inciso I-b da Lei 8.666/1993 
(alteração quantitativa), por necessidade de modificação do valor contratual decorrente 
de acréscimo ou diminuição quantitativa do objeto, nos limites permitidos. 
 
Considerando-se essa premissa, e retirando-se dos cálculos os postos que tiveram a 
jornada alterada, os acréscimos seriam de: 
 
Tabela – Demonstrativo do percentual de acréscimos em relação ao valor inicial 

atualizado do contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Tabela elaborada pela equipe de auditoria, considerando somente os acréscimos demonstrados pela 
UFG em sua resposta ao relatório preliminar. 

 
Há uma diferença entre o apontado pela UFG e pela equipe de auditoria quanto ao valor 
do acréscimo do TA 01/2016, pelo fato de o cálculo da UFG ter sido feito com base nos 
valores do contrato original. 
 
Contudo, a 1ª Repactuação foi firmada em maio de 2016, corrigindo os valores a partir 
de março. O TA 01/2016 foi firmado em outubro de 2016. Dessa forma, consideramos o 

Detalhamento 
Valor Anual 

Total do Contrato 
(R$) 

Valor Anual do 
Acréscimo (R$) 

% de 
Acréscimo 

Valor inicial do Contrato 7.389.246,36 --- --- 

Valor inicial do Contrato atualizado - 
1ª Repactuação 

7.999.666,56 --- --- 

TA 01/2016 7.503.889,32 238.995,72 2,99 

TA 02/2016 7.424.500,32 --- --- 

Valor inicial do Contrato atualizado - 
2ª Repactuação 

8.421.657,60 --- --- 

TA 01/2017 8.214.989,64 399.350,52 4,74 

TA 02/2017 - outubro 8.295.255,12 80.265,48 0,95 

TA 02/2017 – a partir de novembro 9.259.452,48 964.197,36 11,45 

Valor inicial do Contrato atualizado - 
3ª Repactuação 

8.383.843,20 --- --- 

TA 01/2018 9.383.032,92 162.426,48 1,94 

% Total de Acréscimos 22,07 
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valor inicial atualizado do contrato como sendo o da primeira repactuação, diferentemente 
da UFG. Mesmo assim, o somatório percentual referido pela UFG, de 22,06%, está 
correto. 
 
Dessa forma, na prática, não foi superado o limite de 25% permitido. Embora o contrato 
ainda esteja vigente, podendo ser prorrogado até 2020, há uma margem reduzida para 
acrescentar postos de trabalho. 
 
A alteração de jornada pode, s.m.j., realmente não significar acréscimo, uma vez que o 
posto já existe, sendo alterada apenas sua especificação, enquadrando-a no art. 65, inciso 
I-a da Lei 8.666/1993. 
 
Existem divergências dos doutrinadores quanto às possibilidades de aplicação do disposto 
no art. 65, inciso I-a da Lei 8.666/1993, sendo que o TCU considerou (Decisão 215/1999) 
que se deve utilizar os limites estabelecidos para as alterações quantitativas por analogia, 
podendo ultrapassá-la, excepcionalmente, desde que haja motivação, por exemplo, de não 
acarretar para a Administração encargos contratuais superiores aos oriundos de eventual 
rescisão contratual, acrescidos os custos da elaboração de um novo procedimento 
licitatório. 
 
O TCU destacou, ainda, a necessidade de demonstração da motivação no ato que autorizar 
o aditamento contratual que extrapole os limites legais mencionados, de que as 
consequências da outra alternativa, (a rescisão contratual seguida de nova licitação e 
contratação), importa em sacrifício ao interesse público. 
 
Contudo, a justificativa que fundamentou a necessidade da alteração realizada pelo TA 
01/2016 indicou, expressamente, quantidades de postos a acrescentar e a suprimir. Não 
houve nenhuma referência sobre postos para os quais estaria sendo alterada apenas a 
especificação. Essa justificativa frisa, inclusive, o fato de o limite de 25% estar sendo 
respeitado, o que enquadraria a alteração no art. 65, inciso I-b. 
 
Tanto, que, o Parecer Jurídico que analisou a demanda considerou apenas tratar-se de 
alteração quantitativa do objeto, destacando o art. 65, inciso I-b da Lei 8.666/1993, ou 
seja, também não ficou claro para o setor jurídico esse esclarecimento que só agora traz 
a UFG. 
 
Por sua vez, o Termo Aditivo firmado também traz como descrição do objeto a supressão 
e acréscimo de postos, incluindo em seus quantitativos, inclusive, os postos em que 
somente foi alterada a jornada de trabalho dos vigias. 
 
Dessa forma, a fundamentação indicada à época não foi essa que somente agora é 
detalhada pela UFG. É importante destacar que as alterações contratuais devem ser 
devidamente justificadas, conforme caput do art. 65 da Lei 8.666/1993, o que não se 
constitui apenas em formalidade, mas na demonstração da motivação da contratação, bem 
como de sua alteração. 



 

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

20 

 
Do exposto, considera-se que, na prática, o limite de 25% não foi superado, embora o ato 
que fundamentou as alterações não tenha sido feito corretamente. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Estabelecer mecanismos de controle para que as alterações contratuais 
sejam motivadas, identificando e justificando as alterações quantitativas ou qualitativas 
do objeto, bem como detalhando os quantitativos, nomenclatura e localidade dos postos 
de serviço contratados. 
 
1.1.1.3 INFORMAÇÃO 
 
Análise das medições e acompanhamento da execução do Contrato nº 77/2015. 
 
Fato 
 
Por amostragem, foi realizada a verificação das medições do Contrato nº 77/2015, para 
os exercícios de 2017 e 2018 – Campus I e II, em confronto com os Termos Aditivos 
firmados. 
 
O Termo Aditivo nº 01/2017 ao Contrato nº 77/2015 acrescentou seis postos de 44 horas 
no Campus Samambaia, sendo três diurnos e três noturnos. Nem o termo aditivo nem os 
documentos constantes do processo referente à contratação detalham em quais unidades 
esses postos foram acrescentados. 
 
A identificação das unidades onde os postos foram acrescentados encontra-se detalhada 
nas medições mensais do contrato, que foram atestadas pela fiscalização. 
 
O Termo Aditivo nº 02/2017 acrescentou doze postos 12x36 horas no Campus 
Samambaia, sendo seis diurnos e seis noturnos. 
 
O único documento constante do processo referente à contratação que identifica os postos 
em questão é um e-mail. Também para esse caso, a localização dos postos pôde ser 
acompanhada pelas medições. 
 
No Termo Aditivo nº 01/2018, que alterou os quantitativos de postos a partir de agosto 
de 2018, constatou-se a mesma falha de não definir em quais localidades os postos estão 
sendo acrescentados, em que pese os documentos do processo darem essa indicação. 
 
Por meio do Ofício nº 561/2019/GR/UFG, em resposta ao relatório preliminar desta 
auditoria, a UFG indicou a seguinte providência: 
 

“(...) Diante da dificuldade apresentada para identificar de forma clara as alterações e 

localizações dos postos existentes no contrato, tomaremos medidas para fazer juntar os 

estudos das alterações aos termos aditivos do contrato, conforme planilha acima 

esboçada.” 
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Comparando-se as medições com os quantitativos e nomenclatura de postos constantes 
dos Termos Aditivos vigentes verificou-se que há convergência, embora haja uma 
defasagem entre a vigência do Termo Aditivo e a medição do mês respectivo, sendo a 
alteração incluída com atraso, mas de forma correta. 
  
##/Fato## 

1.1.1.4 INFORMAÇÃO 
 
Análise dos pagamentos do Contrato nº 77/2015. 
 
Fato 
 
A partir da análise dos pagamentos do Contrato nº 77/2015, celebrado entre a 
Universidade Federal de Goiás – UFG/GO e a empresa Guardiã Administração e Serviços 
Ltda., identificamos que os valores pagos mensalmente à contratada estão em desacordo 
com as planilhas de custos que constam do processo. 
 
Foram identificadas impropriedades com relação aos pagamentos realizados para os 
postos localizados no Campus Samambaia (Campus II), Campus Colemar Natal e Silva 
(Campus I), Campus Cidade de Goiás, Campus Firminópolis e Campus Caldas Novas. 
Não foi verificado se o problema ocorreu no Campus de Catalão durante o período 
analisado. 
 
Para realizar a análise foram verificadas as medições dos serviços prestados no ano de 
2018. Nesse período existiam duas planilhas de preços válidas, relativas a dois Termos 
Aditivos do Contrato nº 77/2015. 
 
O Termo Aditivo nº 01/2017, assinado em 10 de julho de 2017, alterou as planilhas de 
custos com data retroativa a 01 de março de 2017.  
 
As planilhas de custos vigentes a partir de 01 de março de 2017 estão detalhadas a seguir: 
 
Tabela – Valores por tipo de posto e localização –Termo Aditivo 01/2017. 

Grupo Serviço Valor mensal por 
Empregado (R$) 

Valor mensal por 
Posto (R$) 

01 - Campus II 
(Samambaia) 

Posto Diurno 12hx36h R$ 3.213,11 R$ 6.426,21 
Posto Noturno 12hx36h R$ 3.482,71 R$ 6.965,42 
Posto Diurno 44 h R$ 3.465,48 R$ 3.465,48 
Posto Noturno 44 h R$ 3.516,96 R$ 3.516,95 

 

02 - Campus I 
(Colemar 

Natal e Silva) 
e outras 
unidades 

Diurno 12hx36h – Goiânia R$ 3.012,62 R$ 6.025,25 
Noturno 12hx36h – Goiânia R$ 3.236,39 R$ 6.472,78 
Diurno 44 h – Goiânia R$ 3.220,04 R$ 3.220,04 
Noturno 44 h – Goiânia R$ 3.266,94 R$ 3.266,94 

 
Diurno 12hx36h – Caldas Novas R$ 2.900,87 R$ 5.801,75 

 
Diurno 12hx36h - Firminópolis R$ 3.050,20 R$ 6.100,40 

 
Diurno 12hx36h – Cidade de Goiás R$ 3.085,03 R$ 6.170,07 
Noturno 12hx36h – Cidade de Goiás R$ 3.344,40 R$ 6.688,79 
Noturno 44 h – Cidade de Goiás R$ 3.269,70 R$ 3.269,70 
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Grupo Serviço Valor mensal por 
Empregado (R$) 

Valor mensal por 
Posto (R$) 

03 - Campus 
de Catalão 

Posto Diurno 44 h R$ 3.266,14 R$ 3.266,14 
Posto Noturno 44 h R$ 3.316,80 R$ 3.316,80 
Posto Diurno 12hx36h --- --- 
Posto Noturno 12hx36h --- ---- 

Fonte: Documentos constantes do Processo Administrativo nº 23070.010222/2015-05. 

 
O Termo Aditivo 01/2018, assinado em 06 de agosto de 2018, alterou as planilhas de 
custos com data retroativa a 01 de março de 2018.  
 
As planilhas de custos vigentes a partir de 01 de março de 2018 estão detalhadas a seguir: 
 
Tabela – Valores por tipo de posto e localização –Termo Aditivo 01/2018. 

Grupo Serviço Valor mensal por 
Empregado (R$) 

Valor mensal por 
Posto (R$) 

01 - Campus II 
(Samambaia) 

Posto Diurno 12hx36h R$ 3.226,71  R$ 6.453,40  
Posto Noturno 12hx36h R$ 3.410,23  R$ 6.820,46  
Posto Diurno 44 h R$ 3.465,26  R$ 3.465,26  
Posto Noturno 44 h R$ 3.511,78  R$ 3.511,77  

 

02 - Campus I 
(Colemar 

Natal e Silva) 
e outras 
unidades 

Diurno 12hx36h – Goiânia R$ 3.025,37 R$ 6.050,74 
Noturno 12hx36h – Goiânia R$ 3.168,98 R$ 6.337,96 
Diurno 44 h – Goiânia R$ 3.219,82 R$ 3.219,82 
Noturno 44 h – Goiânia R$ 3.262,13 R$ 3.262,13 

 
Diurno 12hx36h – Caldas Novas R$ 2.902,56 R$ 5.805,12 
   
Diurno 12hx36h - Firminópolis R$ 3.053,50 R$ 6.107,00 

 
Diurno 12hx36h – Cidade de Goiás R$ 3.088,37 R$ 6.176,74 
Noturno 12hx36h – Cidade de Goiás R$ 3.263,80 R$ 6.527,60 
Noturno 44 h – Cidade de Goiás R$ 3.249,80 R$ 3.249,80 

 

03 - Campus 
de Catalão 

Posto Diurno 44 h R$ 3.249,82 R$ 3.249,82 
Posto Noturno 44 h R$ 3.295,65 R$ 3.295,65 
Posto Diurno 12hx36h R$ 2.926,56 R$ 5.853,12 
Posto Noturno 12hx36h R$ 3.160,94 R$ 6.321,88 

 Fonte: Documentos constantes do Processo Administrativo nº 23070.010222/2015-05. 

 
Nas medições dos serviços prestados entre os meses de março de 2018 e setembro de 
2018, foram pagos os seguintes valores: 
 
Tabela – Valor por posto das medições realizadas entre os meses de março/2018 e 

setembro/2018. (Exceto Grupo 3 – Catalão). 

Grupo Serviço 
Valor mensal por 

Posto (R$) 

01 - Campus II (Samambaia) 

Posto Diurno 12hx36h R$ 6.426,21 
Posto Noturno 12hx36h R$ 6.965,42 
Posto Diurno 44 h R$ 3.465,48 
Posto Noturno 44 h R$ 3.516,95 

 

02 - Campus I (Colemar 
Natal e Silva) e outras 
unidades 

Diurno 12hx36h – Goiânia R$ 6.025,25 
Noturno 12hx36h – Goiânia R$ 6.472,78 
Diurno 44 h – Goiânia R$ 3.220,04 
Noturno 44 h – Goiânia R$ 3.266,94 
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Grupo Serviço 
Valor mensal por 

Posto (R$) 
Diurno 12hx36h – Caldas Novas R$ 5.801,75 

 
Diurno 12hx36h - Firminópolis R$ 6.100,40 

 
Diurno 12hx36h – Cidade de Goiás R$ 6.170,07  
Noturno 12hx36h – Cidade de Goiás R$ 6.688,79  
Noturno 44 h – Cidade de Goiás R$ 3.269,70 

 
 Fonte: Processos de pagamentos recebidos em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201801551/01. 

 
Os valores pagos de março/2018 a setembro/2018 estão em desacordo com a planilha de 
custos vigente à época. Foram medidos e pagos valores das planilhas de custos válidas 
até 28 de fevereiro de 2018 (planilha que consta do Termo Aditivo nº 01/2017). A partir 
de 01 de março de 2018 ocorreu uma alteração nas planilhas de custos conforme 
detalhado no Termo Aditivo nº 01/2018. 
 
Os boletins de medição que constam nos processos foram elaborados pela empresa 
contratada. Também constam nos processos despachos elaborados pelo fiscal do contrato 
encaminhando as faturas para pagamento e resumindo os valores que deverão ser retidos.  
 
Não foram encontrados nos processos documentos que atestam se a quantidade de postos 
contratados e os valores das planilhas de custos estão corretos. Nas Notas Fiscais emitidas 
pela empresa contratada constam os valores totais dos serviços prestados. 
 
Os valores pagos pelos serviços prestados em janeiro, fevereiro, outubro, novembro e 
dezembro de 2018 estão de acordo com as planilhas de custos vigentes. Entretanto, essas 
planilhas estão em desacordo com as alterações feitas pela Lei nº 13.467/2017, que alterou 
alguns pontos da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho. Os detalhes de como a 
alteração da CLT influi na planilha de custos estão descritos no item 1.1.1.6 deste 
relatório. 
 
Na análise dos pagamentos foram identificadas Notas Fiscais relativas à diferença de 
reajustes de preços. As Notas Fiscais fazem referência às diferenças apuradas em um 
determinado período, porém não existe o detalhamento da quantidade de postos e 
tampouco os cálculos de apuração do valor devido. 
 
No Processo Administrativo nº 23070.017118/2016-14 (folha 118 do processo), relativo 
aos pagamentos dos postos de trabalhos localizados nos Campus I e Campus II, em 
Goiânia, consta a Nota Fiscal nº 8183, emitida em 11 de setembro de 2017 pela empresa 
Guardiã Administração e Serviços Ltda. Na descrição dos serviços consta “... Ref: A 
diferença reajuste de preços nos meses de março a julho/2017”.  
 
Foi constatado que quando são realizados os pagamentos, há um descumprimento do 
contrato vigente com relação às planilhas de custos.  
 
Também foi constatado que faltam maiores detalhes sobre a quantidade de postos que 
estão sendo pagos e os valores individuais para cada posto. E no caso de pagamentos 
retroativos não há um detalhamento sobre as diferenças. 
 
Por meio do Ofício nº 561/2019/GR/UFG, de 17 de abril de 2019, em resposta ao relatório 
preliminar, a Universidade Federal de Goiás apresentou as informações a seguir: 
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“Acompanhando as datas das alterações do contrato, é possível identificar que não se 
trata de pagamento em desacordo com a planilha de custo. 

As divergências dos valores pagos pelos serviços entre o período de março a setembro 
de 2018 ocorreram pois o termo aditivo 01/2018 foi formalizado apenas em 21/08/2018. 

Como os faturamentos são mensais e não houve a formalização do aditivo nos 
períodos relatados, o valor utilizado para emissão da nota foi o referente ao termo 
em vigência, no caso TA 01/2017. 

Os faturamentos a partir de outubro de 2018 tiveram seus valores alterados conforme 
TA 01/2018. 

As diferenças nesse caso são pagas à empresa após apresentação das medições dos 
períodos entre o fato gerador e a formalização do Termo Aditivo. 

Neste caso, como houve redução dos valores de parte dos postos, a empresa 
encaminhou o relatório da diferença a ser ressarcida à Administração, por email, em 
21/11/2018 (tela abaixo), cujos valores foram conferidos e corrigidos junto à 
empresa. 

Não houve ainda a formalização da compensação nos faturamentos da empresa, em 
razão da divergência encontrada pela auditoria nas planilhas ajustadas, o qual 
achamos por bem efetivar de uma só vez. 

(...) 

Quanto a diferença do pagamento referente ao aditivo 01/2017, formalizado através 
da Nota Fiscal nº 8183 de 11/09/2017, fazemos juntar em anexo o detalhamento da 
diferença, o qual encontra-se em nossos arquivos eletrônicos.” 
 
As justificativas apresentadas pela UFG explicam as razões pelas quais os pagamentos 
são realizados com planilhas de custos antigas.  
 
Quanto ao esclarecimento apresentado a respeito dos pagamentos de Notas Fiscais 
relativas à diferença de reajustes de preços, a justificativa também foi satisfatória. 
Ademais foi apresentada documentação demonstrando o cálculo da diferença. 
 
Ressalve-se que para maior transparência dos processos de pagamento é necessário que 
os documentos relativos às memórias de cálculo também constem nos processos. 
  
##/Fato## 

1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 
Inclusão de item indevido na planilha de custos causando prejuízo de R$ 
751.000,00 
 
Fato 
 
A partir da análise das planilhas de custos do Contrato nº 77/2015 celebrado entre a 
Universidade Federal de Goiás – UFG/GO e a empresa Guardiã Administração e Serviços 
Ltda, identificamos a existência de um item indevido nas planilhas de custos dos postos 
de 44h diurnas e 44h noturnas. 
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Nas planilhas de custos dos postos de 44h diurnas e noturnas identificamos o item 
denominado “Intervalo Intrajornada”. Nas folhas de ponto dos empregados sujeitos a esse 
regime laboral verificamos que consta o registro do usufruto do intervalo intrajornada. 
Como o empregado usufrui do intervalo de descanso o pagamento do intervalo 
intrajornada é indevido. 
 
Verificamos que nos contracheques dos empregados que trabalham em jornadas de 44h, 
diurnas ou noturnas, não consta o pagamento do intervalo intrajornada.  
 
Com o objetivo de exemplificar que a empresa contratada realiza o pagamento dos 
salários desses empregados de forma distinta do que consta nas planilhas de custos, foram 
obtidas imagens dos contracheques de dois empregados que trabalham com jornada de 
44 horas. Os contracheques foram obtidos a partir da folha de pagamento dos empregados 
da Guardiã Administração e Serviços Ltda no mês de junho/2018.  
 
O empregado R.J.B., CPF: ***.520.251-**, cuja jornada é 44h no turno diurno, está 
lotado no Campus Colemar Natal e Silva. 
 

 
 
O empregado J.S.R., CPF: ***.544.681-**, cuja jornada é 44h no turno noturno, está 
lotado no Campus Colemar Natal e Silva. 
 

 
 
Foi constatado que existe item indevido (Intervalo Intrajornada) nas planilhas de custos 
dos cargos de 44h diurnas e noturnas. O item consta nas planilhas desde o início do 
contrato. 
 
Exemplificando as diferenças pagas a maior, a seguir estão detalhadas as tabelas 
resumidas dos valores mensais e anuais dos postos de 44h diurnas e noturnas do Campus 
Colemar Natal e Silva (Campus I). 
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Tabela – Planilha de custos – Campus Colemar Natal e Silva (Campus I) - valores por 

postos– Contrato 77/2015 (A partir de 11/12/2015). 

Descrição dos Serviços 
Qtde de 
Postos 

Valor Mensal por 
Posto (R$) 

Preço Total 
Mensal (R$) 

Preço Total 
Anual (R$) 

Vigia 44h Diurnas 11 R$ 2.820,15  R$ 31.021,61  R$ 372.259,36  
Vigia 44h Noturnas 9 R$ 2.861,29  R$ 25.751,63  R$ 309.019,52  

Fonte: Documentos constantes do Processo Administrativo nº 23070.010222/2015-05. 

 
Tabela – Planilha de custos Ajustada – Campus Colemar Natal e Silva (Campus I) - 

valores por postos. 

Descrição dos Serviços 
Qtde de 
Postos 

Valor Mensal por 
Posto (R$) 

Preço Total 
Mensal (R$) 

Preço Total 
Anual (R$) 

Vigia 44h Diurnas 11 R$ 2.521,10 R$ 27.732,02 R$ 332.784,28 

Vigia 44h Noturnas 9 R$ 2.560,28 R$ 23.042,61 R$ 276.511,35 

Fonte: Documentos constantes do Processo Administrativo nº 23070.010222/2015-05. 

 
Tabela – Comparação da planilha de custos inicial do contrato 77/2015 e da planilha de 

custos ajustada – Campus Colemar Natal e Silva (Campus I). 

Descrição dos Serviços 
Preço Total Anual (R$) 

(Contrato 77/2015) 
Preço Total Anual 

Ajustado (R$) 
Valor a maior Anual 

(R$)  
Vigia 44h Diurnas R$ 372.259,36  R$ 332.784,28  R$ 39.475,08  

Vigia 44h Noturnas R$ 309.019,52  R$ 276.511,35  R$ 32.508,16  

TOTAL R$ 71.983,25 
Fonte: Planilha elaborada pela equipe de auditoria. 

 
Nos postos de 44h localizados no Campus Samambaia, Campus Cidade de Goiás e 
Campus Catalão também constam nas planilhas de custos o item intervalo intrajornada. 
 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Fragilidade na verificação da razoabilidade dos itens constantes das planilhas de custos 
durante a celebração do contrato.   
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 561/2019/GR/UFG, em resposta ao relatório preliminar, a 
Universidade Federal de Goiás apresentou as informações a seguir: 
 
“Será realizado o levantamento detalhado e providenciados os devidos ajustes nas 

planilhas de custos, dos postos de 44h diurnas e 44h noturnas, desde o início do 

contrato, conforme recomendado. Uma vez constatado desacordo nos pagamentos, 

serão adotados os procedimentos cabíveis visando ressarcimento ao erário.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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A reitoria da UFG encaminhou os esclarecimentos a respeito das medidas que serão 
adotadas para realizar os ajustes nas planilhas de custos. 
 
Em razão de que ainda não foram providenciados os devidos ajustes e não foram 
calculados os valores pagos indevidamente, permanece a ressalva quanto à existência de 
item indevidos nas planilhas de custos dos postos de 44h diurno e noturno. 
 
Conforme apurado por essa equipe, o valor pago indevidamente entre a data de início do 
contrato, 11 de dezembro de 2015, e 28 de fevereiro de 2019 – data imediatamente 
anterior à CCT de 2019, é de aproximadamente R$ 751.000,00. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Ajustar as planilhas de custos dos postos de 44h diurnas e 44h noturnas 
desde o início do contrato.  Após o ajuste, calcular os valores que foram pagos 
indevidamente, mês a mês, com o objetivo de fazer o acerto com a empresa contratada. 
 
1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 
Alterações das planilhas de custos em desacordo com a reforma da CLT causando 
prejuízo de R$ 237.000,00 
 
Fato 
 
A Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, que altera a CLT, entrou em vigor a partir de 11 
de novembro de 2017. 
 
Com relação aos postos 12x36 horas, a nova Lei extinguiu o DSR – Descanso Semanal 
Remunerado - e alterou a natureza do valor recebido a título de intervalo intrajornada que 
passou a ser indenizatório. 
 
O Termo Aditivo nº 01/2018, assinado em 06 de agosto de 2018, alterou as planilhas de 
custos com data retroativa a 01 de março de 2018. Os ajustes nas planilhas foram feitos 
com o objetivo de atender as alterações da nova Lei. 
 
Foi solicitado à UFG justificar a razão pela qual os ajustes nas planilhas de custos foram 
feitos apenas em agosto de 2018, quase 9 meses após a Lei nº 13.467/2017 entrar em 
vigor. 
 
Em resposta, por meio do Ofício nº 250/2019/GR-UFG, de 25 de fevereiro de 2019, a 
UFG informou que o setor responsável por contratos da UFG só obteve informações a 
respeito dos impactos da Lei em maio de 2018, razão pela qual não houve providências 
anteriores. Informou também, em que pese a data para adequação, os ajustes foram feitos 
retroativamente à data do impacto da Lei. 
 
A UFG enviou os seguintes documentos: 
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- Memorando nº 227/2018/GAB/UFG, de 02 de maio de 2018, encaminha o ofício 
247/2018 – GAB/PF/UF orientando os gestores de contratos de terceirização a adequarem 
os valores contratados para atender as exigências da nova lei trabalhista. 
 
- Memorando-circular nº 00006/2018/DEPCONSU/PGF/AGU, de 19 de abril de 2018, 
informa que a Lei nº 13.467, comumente denominada “Reforma Trabalhista” encontra-
se em vigor desde 11 de novembro de 2017. E alerta que incumbe aos órgãos da 
administração promover os devidos ajustes nos contratos celebrados. 
 
A informação recebida da UFG de que os ajustes foram feitos retroativamente à data de 
entrada em vigor da nova lei não condiz com o Termo Aditivo nº 01/2018. Consta no 
Termo Aditivo que as novas planilhas deveriam ser utilizadas a partir de 01 de março de 
2018. 
 
Além disso, as novas planilhas não foram ajustadas corretamente para atender todas as 
mudanças previstas pela nova Lei com relação aos contratos de terceirização de mão-de-
obra. 
 
Nas novas planilhas de custos não consta o valor pago a título de DSR, conforme previsto 
pela nova lei. Essa alteração realizada pela UFG nas planilhas está de acordo com a nova 
legislação. 
 
Com relação ao intervalo intrajornada, foi constatado que os ajustes não foram realizados 
corretamente. De acordo com a nova legislação trabalhista, o valor recebido pelo 
empregado a título de intervalo intrajornada passou a ter natureza indenizatória. Em razão 
dessa mudança não há incidência de encargos previdenciários e FGTS (módulo 4 da 
planilha de custos). O valor do intervalo intrajornada também não deverá ser utilizado no 
cálculo de 13º salário proporcional e férias. 
 
Constatou-se que nas planilhas que estão em vigor, e foram alteradas pelo Termo Aditivo 
nº 01/2018, o valor pago a título de intervalo intrajornada está sendo considerado nos 
cálculos dos encargos previdenciários e FGTS.  
 
A seguir estão demonstradas partes da planilha de custos dos cargos 12x36 horas 
localizados no Campus I da UFG (Campus Colemar Natal e Silva). As planilhas listadas 
a seguir constam do Termo Aditivo nº 01/2018. 
 
Tabela – Custo Mensal por Categoria – Vigia 12h diurnas (Posto 12x36 diurno) 

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO     
1.1 - Composição da Remuneração  % Valor Mensal 
    A - Salário Normativo (Homologado Acordo, Convenção ou 
Dissídio Coletivo) 

---                    
1.123,85  

    G - Intervalo Intrajornada  ---                      
114,94  

    H - DSR (horas extras / adicionais)  ---                           -   
Total da Remuneração  ---                      

1.238,79     

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS     
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Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS     

4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

    A - INSS 20,00%                      
247,76  

    B - SESI ou SESC 1,50%                       18,58  
    C - SENAI ou SENAC 1,00%                       12,39  
    D - INCRA 0,20%                         2,48  
    E - Salário Educação 2,50%                       30,97  
    F - FGTS 8,00%                       99,10  
    G - Seguro Acidente do Trabalho = 3% x FAP = 1,33% 3,12%                       38,65  
    H - SEBRAE 0,60%                         7,43  
Total de Encargos Previdenciários e FGTS 36,92%                          

457,36     

Submódulo 4.2 - 13º Salário     
4.2 - 13º Salário %  Valor (R$)   

    A - 13º Salário 8,33%                       93,62  
    B - Adicional de Férias 2,78%                       31,24  

Subtotal 11,11%                      
124,86  

    C - Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário 4,10%                       50,81  
Total de 13º Salário 15,21%                          

175,67  
Fonte: Documentos constantes do Processo Administrativo nº 23070.010222/2015-05 
 
Tabela – Custo Mensal por Categoria – Vigia 12h noturnas (Posto 12x36 noturno) 

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO     
1.1 - Composição da Remuneração  % Valor Mensal 
    A - Salário Normativo (Homologado Acordo, Convenção ou 
Dissídio Coletivo) 

 ---                   
1.123,85  

    D - Adicional Noturno --- 107,28 
    G - Intervalo Intrajornada  ---                      

114,94  
    H - DSR (horas extras / adicionais)  ---                           -   
Total da Remuneração  ---                      

1.346,07     

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS     

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS     

4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

    A - INSS 20,00%                      
269,21  

    B - SESI ou SESC 1,50%                       20,19  
    C - SENAI ou SENAC 1,00%                       13,46  
    D - INCRA 0,20%                         2,69  
    E - Salário Educação 2,50%                       33,65  
    F - FGTS 8,00%                     107,69  
    G - Seguro Acidente do Trabalho = 3% x FAP = 1,33% 3,12%                       42,00  
    H - SEBRAE 0,60%                         8,08  
Total de Encargos Previdenciários e FGTS 36,92%                          

496,97     

Submódulo 4.2 - 13º Salário     
4.2 - 13º Salário %  Valor (R$)   
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    A - 13º Salário 8,33%                       93,62  
    B - Adicional de Férias 2,78%                       31,24  

Subtotal 11,11%                      
124,86  

    C - Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário 4,10%                       55,21  
Total de 13º Salário 15,21%                          

180,07  
Fonte: Documentos constantes do Processo Administrativo nº 23070.010222/2015-05 
 
Na análise realizada nos contracheques dos empregados, identificamos que na base de 
cálculo do FGTS e do INSS, são desconsiderados os valores recebidos como sendo 
intervalo intrajornada (no contracheque estão descritos como sendo “Hora Intervalar 
12x36”). 
 
Com o objetivo de exemplificar que a empresa contratada realiza o cálculo da retenção 
de FGTS e INSS de maneira diferente do que consta nas planilhas de custos, foram 
obtidas imagens dos contracheques de 2 empregados que trabalham com jornada de 
12x36 horas. Elas foram obtidas a partir da folha de pagamento dos empregados da 
Guardiã Administração e Serviços Ltda no mês de junho/2018.  
 
A empregada E.M.S., CPF: ***.421.101-**, cuja jornada é 12x36 no turno diurno, está 
lotada no Campus Colemar Natal e Silva. 
 

 
 
O empregado V.H.S.A., CPF: ***.326.631-**, cuja jornada é 12x36 no turno noturno, 
está lotado no Campus Colemar Natal e Silva. 
 

 
 
Constatou-se que as planilhas de custos foram ajustadas parcialmente para atender as 
necessidades da Lei nº 13.467/2017.  
  
##/Fato## 

Causa 
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Fragilidade na adequação das planilhas de custos em razão das alterações da legislação 
trabalhista, implicando em riscos para a UFG. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 561/2019/GR/UFG, em resposta ao relatório preliminar, a 
Universidade Federal de Goiás apresentou as informações a seguir: 

“Conforme interpretação dada pela orientação do memorando-circular nº 

00006/2018/DEPCONSU/PGF/AGU, o setor responsável entendeu ter aplicado de 

forma correta as alterações necessárias às planilhas de custos e formação de preços, 

estando as mesmas em conformidade com a reforma trabalhista. 

Se houve algum equívoco na aplicação do ajuste, não foi por desatendimento à 

orientação e sim por interpretação equivocada do texto do documento, que não 

trouxe em seu conteúdo as orientações de forma explícita, deixando a interpretação 

por conta da Administração. 

A Administração não deixou de levantar o pagamento da diferença em todo o período 

impactado pela reforma trabalhista. 

Como a reforma ocorreu a partir de novembro de 2017, entendemos que o período 

anterior à repactuação não pode ter o mesmo valor dos serviços reajustados pela CCT 

da categoria em 01/03/2018. Da mesma forma, não se faz necessário a elaboração 

de TA para reajuste de valores pagos a maior no período da reforma, sendo o 

mesmo levantado com base no custo do serviço à época, aplicando assim o devido 

ajuste. 

Conforme demonstrado no item 1.1.1.4, a diferença a ser ressarcida foi levantada.” 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Os esclarecimentos apresentados pela UFG não elucidaram os fatos apontados a respeito 
dos cálculos incorretos das planilhas de custos. De acordo com a UFG as orientações da 
PGF/AGU sobre os impactos da reforma trabalhista nas planilhas de custos não foram 
explícitas e que a interpretação foi feita pela Administração. 
 
Com relação a afirmação de que o levantamento das diferenças foi realizado em todo o 
período impactado pela reforma trabalhista a UFG informa que o valor a ser ressarcido 
foi levantado conforme demonstrado no item 1.1.4.  O referido item demonstra apenas o 
pagamento das diferenças no período de março/2017 até julho/2017. E nesse período a 
reforma trabalhista ainda não havia entrado em vigor. 
 
Ademais, as planilhas de custos contidas no Termo Aditivo nº 01/2018, de 06 de agosto 
de 2018, estão incorretas, pois nelas ainda consta a incidência dos encargos 
previdenciários e FGTS sobre o valor pago à título de intervalo intrajornada. 
 



 

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

32 

Em razão de que ainda não foram providenciados os devidos ajustes nas planilhas de 
custos e não foram calculados os valores pagos indevidamente, permanece a ressalva 
quanto à falta de adequação das planilhas de custos dos postos 12x36h para atender as 
alterações realizadas pela Lei nº 13.467, conhecida como reforma trabalhista. 
 
Conforme apurado por essa equipe, o valor pago indevidamente entre a data que entrou 
em vigor a reforma trabalhista (11 de novembro de 2017) e 28 de fevereiro de 2019 – data 
imediatamente anterior à CCT de 2019-, é de aproximadamente R$ 237.000,00.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Ajustar as planilhas de custos vigentes para atender as alterações da 
CLT (Lei nº 13.467/2017). 
 
1.1.1.7 CONSTATAÇÃO 
 
Prestação de garantia com atraso, sem atualização de valor e em desacordo com o 
edital e a legislação quanto ao período de cobertura. 
 
Fato 
 
De acordo com os processos e documentos disponibilizados pela UFG, verificou-se que 
a empresa Guardiã Administração e Serviços Ltda., CNPJ 97.458.533/0001-53, 
apresentou Apólice de Seguro Garantia no valor de R$ 369.460,37, correspondente à 5% 
do valor total inicial do Contrato nº 77/2015, de R$ 7.389.247,32. 
 
O contrato foi assinado em 11 de dezembro de 2015, com vigência de 13 de dezembro de 
2015 a 12 de dezembro de 2016. A garantia data de 07 de janeiro de 2016 e possui 
vigência idêntica à do contrato. 
 
Dessa forma, embora a previsão do edital (item 11.2) fosse de que a validade da garantia 
deveria ser de mais três meses após o término da vigência contratual, atendendo ao 
estabelecido na IN/MP nº 02/2008 e na IN/MP nº 05/2017 que a substituiu, a garantia 
prestada pela contratada não atendeu a exigência. 
 
Além disso, a garantia deve ser renovada a cada prorrogação do contrato (conforme art. 
19, inc. XIX da IN/MP nº 02/2008 e/ou item 3.1 do Anexo VII-F da IN/MP nº 05/2017), 
o que não ocorreu. Consta nos documentos do processo, Endosso de Seguro Garantia, de 
13 de março de 2018, mantendo o valor inicial e com vigência de 13 de dezembro de 2016 
a 12 de dezembro de 2018, indicando ter sido feito de forma retroativa. 
 
O endosso não atualizou o valor do contrato que, em março de 2018 era de R$ 
9.220.606,44, conforme Termo Aditivo nº 01/2018, firmado em 06 de agosto de 2018, e 
de R$ 9.383.032,92 a partir dessa data. 
 
Além disso, continua não possuindo validade de mais três meses após o término da 
vigência contratual, implicando em risco para a UFG. 
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##/Fato## 

Causa 
 
Fragilidade nos controles de acompanhamento do Contrato nº 77/2015, quanto à 
exigência de prestação de garantia por parte da empresa contratada, após a assinatura do 
contrato e por ocasião das prorrogações e alterações, implicando em riscos para a UFG. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 561/2019/GR/UFG, em resposta ao relatório de auditoria 
preliminar, a Universidade Federal de Goiás apresentou os seguintes esclarecimentos: 
 
“Em 2018, quando do encaminhamento do TA 01/2018 para aprovação, foi 

identificado que não havia sido exigido a atualização da garantia contratual. 

Identificado o erro, entramos em contato com a empresa e exigimos que a garantia 

fosse juntada e que todo o período anterior fosse abrangido. 

 

Em atenção ao nosso apontamento, a empresa providenciou na data de 13/03/2018 o 

endosso da garantia nos termos do TA 03/2017, sendo esse o último termo firmado 

referente a alteração contratual. 

 

 
 

Em razão da apresentação do endosso ser anterior a formalização TA 01/2018, não 

havia possibilidade do mesmo ser feito com base no valor desse documento, sendo 

que este foi assinado em 06 de agosto de 2018. 

Do exposto, reconhecemos o ocorrido, tomamos as providencias à época, e 

conseguimos que todo o período de execução do contrato estivesse coberto pela 

garantia, mesmo que o documento tenha sido emitido com data bem posterior a 

assinatura da prorrogação contratual. 

Medidas foram tomadas para que situação como essa não mais ocorra. 

Quanto à análise detalhada do termo de garantia, foi repassado aos responsáveis, o 

critério necessário a ser adotado quando do recebimento das mesmas, evitando assim, 

desatendimento às normas legais.” 

 ##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A providência indicada pela UFG sanará o problema de verificação e acompanhamento 
do cumprimento da garantia. 
 
Registre-se, contudo, que dada a defasagem entre a assinatura do Termo Aditivo nº 
01/2018 e o endosso da garantia, o valor firmado a partir daí está descoberto e, após o 
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exercício de 2018, não foi apresentada nova garantia, além de não ter sido feita a correção 
do período de vigência da garantia para mais três meses após a vigência do contrato. 
 
Essas correções são de suma importância, tendo em vista que a garantia visa cobrir casos 
de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela 
contratada, no intuito de evitar prejuízos para a Administração; bem como cobrir 
prejuízos pelo não pagamento de multa devida ou diante da necessidade de 
ressarcimentos. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Fazer gestões junto à empresa contratada para apresentação de nova 
garantia que atenda aos requisitos do edital e da legislação quanto ao prazo de vigência e 
valores do contrato atualizados. 
 
1.1.1.8 CONSTATAÇÃO 
 
Controle de frequência dos terceirizados, realizado por meio de folhas de ponto 
manuais, em desacordo com o previsto no edital de licitação. 
 
Fato 
 
De acordo com o previsto no item 12.5 do Termo de Referência do edital do Pregão nº 
289/2015, dentre as obrigações da contratada, consta a de registrar e controlar diariamente 
a frequência e a pontualidade de seu pessoal, através da implantação do sistema de ponto 
eletrônico, assim como permitir o acesso da fiscalização da UFG a todo registro de 
controle diário. 
 
Foi realizada inspeção in loco em parte dos postos de serviço e verificado que constam 
os equipamentos de registro de ponto eletrônico. Contudo, verificou-se que a empresa 
disponibiliza para a UFG folhas de ponto assinadas manualmente. 
 
Analisando as folhas de ponto dos meses de janeiro, julho, setembro, novembro e 
dezembro de 2018, verificou-se constar evidências de cumprimento de jornada. Contudo, 
tal controle não vem sendo realizado de acordo com o previsto no edital. 
 
A inspeção in loco foi realizada em Goiânia, em dezesseis postos do Campus Samambaia 
e doze do Campus Colemar Natal e Silva, incluindo postos 12x36 h e 44 h diurnos. 
 
Foi verificado que os vigias estavam em seus postos de trabalho e, em entrevista, 
atestaram a regularidade e tempestividade por parte da empresa no pagamento de salários, 
vale transporte, vale alimentação e nos recolhimentos de FGTS e Previdência Social. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Fragilidade nos controles de acompanhamento do Contrato nº 77/2015, no que se refere 
ao cumprimento das disposições do edital. 
  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 561/2019/GR/UFG, em resposta ao relatório de auditoria 
preliminar, encaminhado pela CGU, a UFG justificou o seguinte: 
 
“Conforme constatado, a empresa não deixou de implantar os equipamentos de ponto 

eletrônico. Identificamos que os colaboradores, além do registro do ponto eletrônico, 

estão assinando o ponto manual, documento que é apresentado pela empresa à 

fiscalização. 

Será exigido da empresa que encaminhe o controle do cumprimento de jornada dos 

empregados terceirizados pelo registro eletrônico, de acordo com o definido no 

edital” 

 ##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Embora os registradores eletrônicos de frequência estejam implantados, foram relatadas, 
no momento da fiscalização aos postos, dificuldades por parte da empresa em utilizá-los 
plenamente, além da distância que se encontram de alguns postos. 
 
O cumprimento ao disposto no edital é necessário, tendo em vista que o registro eletrônico 
é mais preciso do que o manual e, para esse tipo de serviço, de posto de vigia, a frequência 
é parte importante da execução contratual. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Realizar o controle do cumprimento de jornada dos empregados 
terceirizados utilizando o registro eletrônico, de acordo com o definido no edital. 
 
 
III – CONCLUSÃO 
 
 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que a contratação de serviços terceirizados 
de vigia/portaria, realizada pela Universidade Federal de Goiás – UFG, foi embasada pelo 
Relatório de Conclusão dos Levantamentos de Riscos e Vulnerabilidades da UFG, 
elaborado por consultoria externa.  
 
A justificativa para a relação entre a demanda e a quantidade de serviço a ser contratada 
não foi bem específica, embora tenham sido considerados critérios para sua definição. 
 
Houve acréscimos nos quantitativos iniciais, sendo que a UFG não distinguiu na 
motivação das alterações contratuais as alterações quantitativas das qualitativas. 
 
Constatou-se que a prestação de garantia está em desacordo com o edital e a legislação 
vigente, não abrangendo 90 dias após o término da vigência contratual. Após as 
prorrogações, alterações de quantitativos e repactuações de valor, a garantia não foi 
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imediatamente renovada, sendo endossada com atraso, de forma retroativa e sem 
atualização de valor, implicando em riscos para a UFG. 
 
Não há apontamentos realizados pela fiscalização nos processos de pagamentos e faltam 
documentos relativos às memórias de cálculo quando são realizados pagamentos de 
diferenças contratuais. 
 
As planilhas de custos não foram ajustadas corretamente para atender as necessidades da 
Lei nº 13.467/2017. O intervalo intrajornada passou a ter caráter indenizatório e não 
salarial. Por essa razão, não há incidência de encargos previdenciários e FGTS (Módulo 
4.1 da planilha de custos). Os valores não foram ajustados corretamente nas planilhas de 
custos causando prejuízo aproximado de R$ 237.000,00, até 28 de fevereiro de 2019. 
 
Consta ainda nas planilhas de custos dos postos 44h diurno e noturno um item indevido 
(intervalo intrajornada). Foi verificado nas folhas de pontos dos empregados, sujeitos a 
esse regime laboral, que eles usufruem do intervalo de descanso, além de não constar em 
seus contracheques o pagamento do intervalo, portanto, sua inclusão na planilha de custos 
é indevida. O valor pago indevidamente entre o início do contrato até 28 de fevereiro de 
2019 é de R$ 751.000,00. 
 
As recomendações registradas neste relatório serão acompanhadas por meio do Plano de 
Providências Permanente da Unidade. 

 
Goiânia/GO, 04 de junho de 2019. 

 
 

 


