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QUAL FOI O 
TRABALHO  
REALIZADO 
PELA CGU? 
 
 
 

Avaliação dos contratos 
de serviços terceirizados 

na Fundação Jorge Duprat 
- Centro Técnico Nacional 
em São Paulo, referentes 
às despesas relacionadas 
à prestação de serviços de 

apoio administrativo. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO? 

Em face da importância do setor público na demanda por 

serviços de apoio administrativo, correspondendo a 

aproximadamente 30% da demanda por vigilância armada e 

60% dos serviços de limpeza e conservação no Brasil, optou-se 

por avaliar esse tipo de despesa, visando a racionalização dos 

gastos na Administração. 

Com o estudo deste assunto, busca-se melhorias no modelo de 

contratação e na eficiência operacional desses contratos, na 

medida em que apresentam potencial relevante de economia de 

recursos públicos. Por sua vez, os contratos com o setor público 

impactam diretamente a dinâmica dos setores da cadeia de 

prestação de serviços terceirizados no Brasil. 

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU? 

QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER 

ADOTADAS? 

Com base nos trabalhos de auditoria realizados, verificou-se 

que o Contrato nº 04/2015, cujo objeto é a contratação de 

empresa de serviços continuados de apoio administrativo, 

operacional e técnico, no âmbito da Fundacentro, no valor 

anual de R$ 9.451.000,00, apresentou uma série de 

fragilidades. Destaca-se a ausência de estudo detalhado sobre a 

quantidade de serviço adequada às demandas e necessidades da 

Fundação.  

 

Ademais este contrato apresentou entraves relacionados à 

condução do processo licitatório e da gestão contratual: a) 

Restrição à competitividade do certame em virtude da 

contratação por menor preço global em detrimento da 

contratação com adjudicação por itens; b) Inexistência de 

garantia para cumprimento das obrigações trabalhistas no 

âmbito do contrato; c) Superestimativa de custo na fase de 

orçamentação dos serviços a serem contratados; d) Previsão 

indevida de dotação específica para Reserva Técnica em 

planilha de custo na fase de orçamentação; e) Valor do ISSQN 

constante da nota fiscal em desacordo com aquele constante na 

planilha contratual; 

 

As seis recomendações destinadas à Fundação estão registradas 

no relatório anexo e serão acompanhadas por meio do Plano de 

Providências Permanente da Unidade.  
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Unidade Auditada: Fundacentro - Fundação Jorge Duprat - Centro Técnico 

Nacional - Sede - São Paulo 

Exercício: 2018 

Processo:  

Município: São Paulo - SP 

Relatório nº: 201801162 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Superintendente da CGU-Regional/SP,  

 
 

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

Resultados da Gestão na Fundacentro - Fundação Jorge Duprat - Centro Técnico Nacional 

- Sede - São Paulo, realizado de conforme preceitos contidos na Ordem de Serviço n.º 

201801162 e em atendimento ao inciso II do Art. 74, da Constituição Federal de 1988, de 

acordo com o qual cabe ao Sistema de Controle Interno: “comprovar a legalidade e avaliar 

os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal”. 

 

1. Introdução 

 
 

O presente trabalho foi realizado em São Paulo - SP, com o objetivo de avaliar a gestão 

da unidade. Para tanto, foram avaliadas as despesas relacionadas à prestação de serviços 

de apoio administrativo referentes aos contratos de serviços terceirizados. 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 25/06/2018 a 06/ 07/2018, em 

estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 
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2. Resultados dos trabalhos 

 
 

A abordagem adotada pela CGU objetivou responder às seguintes questões de auditoria, 

referentes a contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo: 

1) Os contratos de prestação de serviços de apoio administrativos (secretariado, 

recepcionista e apoio) são vantajosos para a Administração? 

- Há desvio de função ou realização de atividade por parte dos terceirizados de atribuições 

típicas de servidor público? 

- O quantitativo de terceirizados foi alterado durante a vigência contratual ou em relação 

ao contrato anterior? 

- O quantitativo de empregados é adequado a necessidade da Administração?  

- A quantidade de serviço contratada é justificada? 

- As jornadas de trabalho mostram-se adequadas a necessidade do órgão? 

2) O valor contratado está de acordo com o praticado no mercado? 

- Foi utilizado o piso salarial estabelecido pela CCT ou a Administração fixou valor 

diverso? 

- Há justificativas para utilização de fixação de valor de salário superior ao previsto na 

CCT? 

- Os postos de trabalho são substituídos nas ausências legais (férias, licenças, entre 

outros)? 

- Os itens que compõe a planilha de formação de preços observaram a disposições dos 

cadernos técnicos do MPDG e jurisprudência sobre o assunto? 

- O preço mensal do posto de trabalho mostra-se adequado ao praticado no mercado? 

- Os percentuais e valores dos custos indiretos, tributos e lucros foram definidos em 

valores aderentes às normais e à jurisprudência vigentes? 

- 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? 

- A planilha de custo contém o item reserva técnica? 

- 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? 

3) A administração promove a retenção de ISS conforme a legislação local? 

- A empresa é optante pelo Simples nacional? 

- O percentual retido de ISS é igual ao informado na nota fiscal e na planilha de custos?  

4) A administração promove a retenção de tributos federais de acordo com a IN nº 

1.234/2012? 

- A empresa é optante pelo Simples Nacional? 

- A empresa é optante pela desoneração da folha de pagamento? 

- O percentual retido de Contribuição Previdenciária é igual ao informado na nota fiscal 

e na planilha de custos? 

5) A execução dos contratos está sendo adequadamente controlada? 
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- Há informações/documentos que evidenciam o cumprimento das obrigações assumidas 

pela empresa junto aos empregados (pagamento de salários, vale transporte, auxilio 

alimentação, deposito de FGTS, recolhimento da contribuição previdenciária e 

fornecimento de materiais) e contratualmente (qualidade e fornecimento dos insumos 

para prestação de serviço? 

- O valor autorizado para o pagamento está de acordo com os apontamentos da 

fiscalização e com o valor contratado mensalmente? 

- Existe fiscal do contrato? 

- É realizada a verificação da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária 

anteriormente a cada pagamento? 

- O controle adotado para verificar o cumprimento da jornada de trabalho dos empregados 

terceirizados garante a aferição dos serviços prestados? 

- 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? 

- As garantias contratuais entregues pelas empresas contratadas atendem aos requisitos 

estabelecidos na legislação? 

- As quantidades contratadas de servidores e/ou postos de trabalho estão sendo executadas 

conforme determinam os respectivos contratos. 

6) O processo licitatório está adequadamente formalizado? 

- Houve restrição ao caráter competitivo? 

- Houve publicidade do certame?  

 

 

3. Conclusão 

 
 

Com base nos trabalhos de auditoria realizados, verificou-se que os seguintes aspectos 

constituem obstáculos para o atingimento da sua missão da unidade: 

 

1.1.1.2 Contrato nº 04/2015 - Restrição à competitividade do certame em virtude da 

contratação por menor preço global em detrimento da contratação com adjudicação por 

itens; 

1.2.1.1 Contrato nº 04/2015 - Inexistência de garantia para cumprimento das obrigações 

trabalhistas no âmbito do contrato; 

1.2.1.2 Contrato nº 04/2015 - Superestimativa de custo na fase de orçamentação dos 

serviços a serem contratados; 

1.2.1.3 Contrato nº 04/2015 - Previsão indevida de dotação específica para Reserva 

Técnica em planilha de custo na fase de orçamentação; 

1.2.1.6 Ausência de estudo detalhado em que fique demonstrada a quantidade de serviço 

adequada às demandas e necessidades da Fundacentro; 

1.2.1.8 Valor do ISSQN constante da nota fiscal em desacordo com aquele constante na 

planilha contratual; 

 

As recomendações registradas neste relatório serão acompanhadas por meio do Plano de 

Providências Permanente da Unidade.  
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São Paulo/SP, 14 de janeiro de 2019. 

 

 

Nome: CELSO EGITO BARDELLA 

Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE 

 

Assinatura:  

 

Nome: ROBERTO QUINTELA FORTES 

Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE 

 

Assinatura:  

 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 

Superintendente da CGU - Regional/SP 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
Ordem de Serviço nº 201801162 

 

1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

1.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação da regularidade dos processos licitatórios. 

 

Fato 
 

Para a execução desta ação de controle, cujo objeto é a verificação da regularidade dos 

processos licitatórios referentes à contratação de mão de obra para apoio administrativo 

na Fundação Jorge Duprat – Fundacentro, foi analisado o Processo nº 758/2014, Pregão 

Eletrônico nº 09/2015, cujo objeto é a contratação de empresa de serviços continuados de 
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apoio administrativo, operacional e técnico, no valor contratado anual de R$ 

9.451.000,00. 

A análise realizada teve por objetivo verificar a regularidade do processo de contratação 

quanto ao respeito ao caráter competitivo do certame, à devida publicidade e à adequação 

dos preços orçados quanto aos valores de mercado e à legislação pertinente aos contratos 

de terceirização. 

O Processo nº 758/2014 é formalizado por meio da Solicitação de Compras nº 176/2014, 

de 23 de dezembro de 2014, devidamente assinada pelas autoridades competentes. 

O objeto é a contratação de empresa de serviços continuados de apoio administrativo, 

operacional e técnico para atendimento das necessidades da Fundacentro, sendo um total 

de 177 funcionários distribuídos tanto no CTN – Centro Técnico Nacional em São Paulo 

como em suas unidades descentralizadas: CERS – Centro Estadual do Rio Grande do Sul; 

CESC - Centro Estadual de Santa Catarina; CEPR - Centro Estadual do Paraná; CERJ - 

Centro Estadual do Rio de Janeiro; CEES - Centro Estadual do Espírito do Santo; CRDF 

- Centro Regional do Distrito Federal; CRMG - Centro Regional de Minas Gerais; CRBA 

- Centro Regional da Bahia; CRPE - Centro Regional de Pernambuco; CEPA - Centro 

Estadual do Pará; ERMS – Escritório de Representação do Mato Grosso do Sul; ERCA - 

Escritório de Representação de Campinas/SP; e ERBS - Escritório de Representação da 

Baixada Santista/SP. 

Quadro 01 – Cargo/Quantidade de terceirizados no contrato. 

Unidade Quantidade 
Número de 

Funcionários 
Cargo 

CTN/SP 88 

6 Secretária 

10 Auxiliar de Planejamento e Controle 

44 Auxiliar Administrativo 

3 Auxiliar Operacional 

4 Copeiragem 

2 Copeiragem Diretoria - Garçom 

6 Motorista 

3 Recepcionista 

2 Telefonista 

3 Impressão e Off-set (4 cores) 

2 Operador de Fotolito 

2 Operador de máquinas de acabamento gráfico 

1 Operador de máquina de guilhotina 

CERS 7 

- Auxiliar de Planejamento e Controle 

3 Auxiliar Administrativo 

1 Copeiragem 

2 Motorista 

1 Recepcionista 

CESC 7 
- Auxiliar de Planejamento e Controle 

3 Auxiliar Administrativo 
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1 Copeiragem 

2 Motorista 

1 Recepcionista 

CEPR 7 

3 Auxiliar Administrativo 

1 Copeiragem 

2 Motorista 

1 Recepcionista 

CERJ 7 

- Auxiliar de Planejamento e Controle 

3 Auxiliar Administrativo 

1 Copeiragem 

2 Motorista 

1 Recepcionista 

ERMS 5 

- Auxiliar de Planejamento e Controle 

2 Auxiliar Administrativo 

1 Copeiragem 

1 Motorista 

1 Recepcionista 

ERCA 5 

2 Auxiliar Administrativo 

1 Copeiragem 

1 Motorista 

1 Recepcionista 

ERBS 5 

2 Auxiliar Administrativo 

1 Copeiragem 

1 Motorista 

1 Recepcionista 

CRDF 8 

- Auxiliar de Planejamento e Controle 

4 Auxiliar Administrativo 

1 Copeiragem 

2 Motorista 

1 Recepcionista 

CRMG 8 

4 Auxiliar Administrativo 

1 Copeiragem 

2 Motorista 

1 Recepcionista 

CRBA 8 

4 Auxiliar Administrativo 

1 Copeiragem 

2 Motorista 

1 Recepcionista 

CRES 7 

3 Auxiliar Administrativo 

1 Copeiragem 

2 Motorista 

1 Recepcionista 

CRPE 8 4 Auxiliar Administrativo 
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1 Copeiragem 

2 Motorista 

1 Recepcionista 

CEPA 7 

3 Auxiliar Administrativo 

1 Copeiragem 

2 Motorista 

1 Recepcionista 
 177 177 Totais 

Fonte: Contrato n° 04/2015 – Fundacentro. 

Para o orçamento, a Fundacentro utilizou planilha eletrônica para a formação de preços 

de mão de obra e pesquisas publicadas na mídia especializada, Data Folha e Salários BR, 

referentes ao mês de dezembro de 2014. O quadro abaixo apresenta os valores calculados 

e orçados para cada cargo previsto na contratação: 

 

Quadro 02 - Orçamento utilizado para o Pregão Eletrônico 
Cargo Salário Nominal 

(R$) 

Custo Mensal                      

(R$) 

Qtde. Valor/ano 

(R$) 

Auxiliar de Planejamento e Controle 2.475,20 8.246,93 10 989.631,60 

Auxiliar Administrativo 1.699,80 6.053,96 84 6.102.391,68 

Auxiliar Operacional 1.266,70 4.829,07 3 173.846,52 

Copeira 1.228,10 4.811,84 17 981.615,36 

Garçom 1.614,40 5.904,37 2 141.704,88 

Motorista 2.317,33 7.790,22 29 2.710.996,56 

Telefonista 1.389,80 5.177,22 2 124.253,28 

Secretaria 3.082,50 9.964,49 6 717.443,28 

Recepcionista 1.452,00 5.353,13 16 1.027.800,96 

Operador de Off-set 4 2.441,15 8.497,73 3 305.918,28 

Operador de Máquina de 

Acabamento 

1.815,33 6.727,80 2 161.467,20 

Operador de Máquina Guilhotina 1.798,67 6.680,68 1 80.168,16 

Montador e Operador de Fotolito 1.763,66 6.581,67 2 157.960,08 

     

Total Geral 177 13.675.197,84 

Fonte: Processo nº 758/2014. 

 

O aviso do Pregão Eletrônico nº 009/2015 teve sua publicação regular, em 30 de março 

de 2015, e o pregão foi realizado em 10 de abril de 2015. 

Participaram do certame 26 empresas, tendo saído vencedora do certame a empresa 

Liderança Limpeza e Conservação Ltda., CNPJ nº 00.482.840/0001-38 com a proposta 

de R$ 9.451.000,00, valor 31% inferior ao valor orçado. 

Em 5 de maio de 2015 foi firmado o Contrato nº 004/2015 entre a Fundacentro e a 

Liderança Limpeza e Conservação Ltda. cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da 

União em 07 de maio de 2015. 
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Este contrato continua em vigência e está em análise a terceira repactuação, sem previsão 

de conclusão. 

Quanto à adequação dos preços orçados e a conformidade com a legislação pertinente aos 

contratos de terceirização, ver pontos específicos deste relatório. 

  ##/Fato## 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Contrato nº 04/2015 - Restrição à competitividade do certame em virtude da 

contratação por menor preço global em detrimento da contratação com adjudicação 

por itens. 

 

Fato 
 

O objeto do Pregão Eletrônico nº 009/2015, realizado no âmbito do Processo nº 758/2014 

e que originou o Contrato nº 04/2015, era a contratação de empresa de serviços 

continuados de apoio administrativo, operacional e técnico para atendimento das 

necessidades da Fundacentro, sendo um total de 177 funcionários distribuídos tanto no 

CTN – Centro Técnico Nacional em São Paulo como em suas 13 unidades 

descentralizadas, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 01 Quantidade de Funcionários por unidade e valor anual contratado.  
Localidade Nº Funcionários R$/Ano 

01 CTN - São Paulo 88 4.919.625,36 

02 CERS - Porto Alegre 7 354.945,46 

03 CESC - Florianópolis 7 361.782,60 

04 CEPR - Curitiba 7 366.281,16 

05 CERJ - Rio de Janeiro 7 361.275,00 

06 ERMS - Campo Grande 5 234.532,56 

07 ERCA - Campinas 5 250.140,36 

08 ERBS - Santos 5 248.245,92 

09 CRDF - Brasília 8 454.396,20 

10 CRMG - Belo Horizonte 8 382.308,72 

11 CRBA - Salvador 8 408.565,80 

12 CEES - Vitória 7 348.025,08 

13 CRPE - Recife 8 403.020,12 

14 CEPA - Belém 7 356.088,72 

 Total 177 9.449.233,06 

Fonte: Processo nº 758/2014. 

 

Da análise do certame, verificou-se que, a despeito da previsão de alocação de pessoal 

em catorze cidades/estados distintos, o critério de julgamento adotado foi o de menor 

preço global. 

A justificativa do então Diretor de Administração e Finanças para a escolha foi de que “A 

experiência da Fundacentro sustenta a decisão [contratação por preço global] pois 
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verificou-se que a administração de mais de um fornecedor compromete a agilidade e 

eficiência na gestão e fiscalização” (fl. 306). 

Além disso, citou trecho do Acórdão nº 1.214/2014 – TCU – Plenário que orienta que 

“deve ser evitado o parcelamento de serviços não especializados, a exemplo de limpeza, 

copeiragem, garçom, sendo objeto de parcelamento os serviços em que reste comprovado 

que as empresas atuam no mercado de forma segmentada por especialização, a exemplo 

de manutenção predial, ar condicionado, telefonia, serviços de engenharia em geral, 

áudio e vídeo, informática”.  

Mais à frente, afirma que “Como a AI bem asseverou ao mencionar o documento do TCU 

(p.321), ‘a divisão do objeto, como previsto na norma transcrita (Lei 8.666/93), não 

implicará em ampliação de competitividade e, em consequência, em ganhos econômicos, 

pois as mesmas empresas participarão da licitação.... Além do mais, quanto maior o 

objeto desse tipo de contrato, menores serão os custos fixos por postos de trabalho. Em 

princípio, portanto, é esperada uma redução dos preços ofertados, caso objeto não seja 

dividido.... Nessa linha de raciocínio, a simples divisão desses serviços implicará apenas 

em aumento de despesas para a administração, seja para contratá-los seja para geri-

los’. No caso em questão, as atividades desempenhadas não são segmentadas por 

especialização, razão pela qual a contratação de um único fornecedor para todo o país 

gerará economia de escala para a prestação de serviços, prestigiando o princípio da 

economicidade e da vantajosidade. Ou seja, o fornecedor potencializará a sinergia de 

seus recursos, viabilizando proposta comercial que favoreça o erário, conforme 

argumentação propiciada pelo TCU (Acórdão Nº 1.214/2013-TCU-Plenário)”. 

Por fim reforça que “Aspecto também fundamental está na possibilidade de maior 

eficiência interna na Fundacentro, ao reduzir o custo de fiscalização, otimizando a 

atuação dos parcos servidores existentes nesta autarquia fundacional...” (fl. 382). 

Vê-se, portanto, que em nenhum momento da motivação para o não parcelamento do 

objeto a Fundacentro abordou a questão fundamental do parcelamento do certame que é 

o fato da contratação abranger execução em catorze cidades/estados diferentes, nas cinco 

regiões do Brasil. 

A Lei nº 8.666/1993 é muito clara quanto à obrigatoriedade do parcelamento do objeto 

quando este for divisível, embora não deixe de prever que possam haver situações 

excepcionais onde esta regra não possa se enquadrar: 

“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: [...] IV - ser subdivididas em tantas 

parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando 

economicidade”. (grifo nosso) 

“Art. 23, §1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas 

em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 

procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis 

no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. (grifo 

nosso) 
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Ainda, e embora a Fundacentro cite acórdão em sentido contrário, tão clara quanto a 

legislação que rege a matéria, é a posição do Tribunal de Contas da União sobre este 

assunto, assentada na Súmula-TCU 247: 

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais 

das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto 

seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de 

economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de 

licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou 

aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 

autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade”. 

Assim, são duas as situações que podem levar uma entidade a, mesmo lidando com um 

objeto divisível, não o parcelar para adjudicá-lo por item: 

a) haver prejuízo para o conjunto ou complexo; e 

b) perda de economia de escala. 

 

Os motivos expostos no Processo nº 758/2014 para o não parcelamento do objeto do 

Pregão nº 009/2015 foram: 

- a simples divisão do objeto não ampliaria a competitividade e geraria um aumento de 

despesas para contratá-los e para geri-los; 

- as atividades licitadas não são segmentadas por especialização, razão pela qual a 

contratação de um único fornecedor para todo o país gerará economia de escala para a 

prestação de serviços; 

- a administração de mais de um fornecedor compromete a agilidade e eficiência na gestão 

e fiscalização; 

- redução dos custos de fiscalização, otimizando a atuação dos poucos servidores 

existentes na Fundacentro. 

Quanto à alegação de que a divisão do objeto não ampliaria a competitividade, esta é 

exatamente a afirmação oposta à intenção do legislador, portanto não procedente. E aqui 

importa reforçar as características próprias do certame analisado, onde se tem prevista a 

execução de serviços em catorze cidades distribuídas nas cinco regiões do país. Se há 

competitividade no processo realizado por preço global, onde apenas empresas de maior 

porte poderão participar, avalie-se as chances de maior vantajosidade na possibilidade da 

inclusão da participação de empresas de atuação local ou regional. 

Já a afirmação de que a contratação de um único fornecedor para todo o país geraria 

economia de escala para a prestação de serviços não ficou clara, assim como não é 

possível vislumbrar a economia de escala em se tratando de contratação de mão de obra. 

Por fim, para registrar a análise do Controle Interno sobre as questões atinentes ao 

aumento de despesa da contratação e da fiscalização na opção de licitação com 

parcelamento do objeto, utilizar-se-á de posicionamento e análises muito pertinentes 

realizadas pelo Tribunal de Contas da União no âmbito do Processo TC 023.710/2017-9, 

que culminou no Acórdão TCU nº 9873/2017, em caso muito semelhante ao aqui 

analisado. 

Tal processo trata de representação, formulada por licitante, sobre possíveis 

irregularidades no edital do Pregão Eletrônico nº 26/2017 promovido pela 
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Superintendência Regional Sudeste I do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para 

a contratação de serviços de limpeza, de conservação e higienização, de copeiragem e 

recepção, além de serviços gerais. Uma das irregularidades apontadas pela representante 

no edital era a realização da licitação sob o tipo do menor preço global, a despeito de, por 

se tratar de serviços prestados em todo o estado de São Paulo, a economicidade clamar 

pela adjudicação por itens, em consonância com a jurisprudência do TCU.  

No que tange ao aumento do custo da contratação, da gestão dos contratos e da 

fiscalização, o TCU assim analisou: 

“Cumpre reconhecer serem louváveis os objetivos que pautam a atuação do CSC. Mas, 

ao contrário do que tenta sustentar a Superintendência, tais objetivos não se mostram 

incompatíveis com o parcelamento do objeto da licitação. Em primeiro lugar, os 

certames licitatórios, cujos objetos sejam parcelados, podem ser elaborados e 

processados de forma centralizada. Supondo-se, por exemplo, que as parcelas 

correspondam aos serviços a serem contratados para cada uma das 23 gerências 

executivas, não haveria óbice a que a Superintendência viesse incumbir a elaboração e 

o processamento da licitação ao CSC. Em segundo lugar, as parcelas do objeto (itens, 

lotes ou etapas) podem ser licitadas mediante um único ato convocatório, conforme se 

depreende do disposto na Súmula 247 do TCU. 

[...] 

É verdade, por outro lado, que o parcelamento do objeto da licitação tende a gerar uma 

multiplicidade de contratos. Cumpre reconhecer que, nesse caso, a gestão contratual é 

mais complexa e trabalhosa do que se houvesse apenas um único contrato. Acontece que 

a multiplicidade de contratos é consequência inerente do parcelamento, ou seja, admitir 

que esse fato, por si só, pudesse justificar a não realização do parcelamento, significaria 

tornar inócuo o disposto no art. 23, §§ 1º, da Lei 8.666/1993 e na Súmula 247 do TCU.  

Em nossa opinião, a não realização do parcelamento se justificaria caso a Administração 

lograsse demonstrar a inviabilidade da gestão contratual em razão de uma quantidade 

demasiadamente excessiva de contratos resultantes da adjudicação por itens. Mas no 

caso concreto, na hipótese de se considerar os serviços a serem prestados para cada uma 

das 23 agências executivas como itens (ou lotes) do certame licitatório, haveria, no 

máximo, 23 contratos. Além disso, a quantidade de contratos tende a ser menor, vez que 

os participantes podem competir por quantos itens (ou lotes) lhes convier, sendo viável 

a celebração de um único termo contratual para cada prestadora de serviço, 

contemplando-se todos os itens que lhe tenham sido adjudicados. 

[...] 

Ainda em relação à gestão contratual a Superintendência haverá de designar um 

representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos para atender ao 

disposto no art. 67 da Lei 8.666/1993. O acompanhamento da execução física do contrato 

só será eficaz se for efetuada por agente local. Quanto à gestão financeira e jurídica dos 

contratos, inexiste empecilho jurídico para que seja desincumbida, de forma 

centralizada, pelo CSC ou por outro órgão da Superintendência. Percebe-se, assim, que 

a forma de se realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos 

praticamente independe de se haver ou não o parcelamento do objeto da licitação”.  

Em resumo, a questão da economia no processamento da contratação pelo menor preço 

global não é justificável, visto que a licitação pode ser processada de forma centralizada, 

com execução e gerenciamento descentralizado dos contratos. Mesmo porque uma 
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fiscalização adequada de contrato deve estar perto da execução contratual e não distante 

dos serviços. 

Assim, não resta dúvidas de que a regra é o parcelamento, sendo que o simples fato de 

justificar a inconveniência de tal opção no processo não afasta a irregularidade pela 

adjudicação global. A exceção só é aceitável se claramente demonstrada e motivada, por 

meio de estudo técnico que comprove a inviabilidade técnica e/ou econômica da divisão 

do objeto, o que não ocorreu no Processo 758/2014.  

  
##/Fato## 

Causa 
 

Contratação por menor preço global em detrimento da contratação com adjudicação por 

itens. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 071/PRES, de 09 de novembro, a Fundacentro assim se manifestou: 

“Após o parecer jurídico às folhas 102/103 e 312, o processo foi enviado à Auditoria 

Interna, que apontou algumas correções a se fazer, e, concluiu que, o parcelamento do 

objeto, seria mais vantajoso à Administração, bem como não existir no processo a 

demonstração da pesquisa de mercado.  

E, ainda, que o Administrador demonstrou seu cálculo, conforme planilha utilizada pela 

empresa atual prestadora dos serviços e multiplicou-se pela quantidade de postos 

almejados.  

Quanto à modalidade de pregão escolhida, o Administrador justificou que se utilizou das 

orientações do Acordão 1.214/2013/TCU-Plenário, sendo assim, mais vantajoso à 

Administração, com expectativa de economia de escala.  

A Administração à época optou por essa modalidade de pregão, tendo em vista a 

argumentação de que, experiências anteriores com contratação de diversas empresas, 

em diversas áreas do país, geraram inúmeros problemas à FUNDACENTRO, inclusive 

com diversas causas trabalhistas, após término do contrato ou rescisão por inexecução 

contratual, o que também pode se traduzir em falta de economicidade à Administração.  

O desgaste provocado por empresas prestadoras de serviços, que não honram seus 

compromissos assumidos não é, até então, mensurável na administração pública, quanto 

aos servidores que fiscalizam seus contratos, ou que fazem a gestão de seus contratos.  

Há inúmeros casos de adoecimento de servidores, cujo trabalho inclui fiscalização de 

contratos com empresas problemáticas dessa natureza, ocorrendo, inclusive no âmbito 

da Instituição.  

As Unidades da FUNDACENTRO, não se localizam somente dentro de um estado 

brasileiro, e, sim, em todo o continental território nacional, e, com falta de recursos 

humanos adequados nas Unidades Descentralizadas, e, ainda, à época, os futuros 
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servidores novos, advindos do concurso, apresentariam carência de treinamento para as 

funções de fiscalização e gestão de contratos. 

 No certame participaram 26 empresas, e o pregão foi amplamente divulgado pelo portal 

do governo federal, portanto, não há o que se falar em restrição de competitividade, pois, 

permitir a ampla participação de empresas nos certames licitatórios não pode significar 

permitir a participação de todos os que se interessarem nas contratações celebradas com 

o Poder Público, mas somente daqueles que possuírem, minimamente, condições técnicas 

e econômicas para tanto, conforme abaixo relatado: 

O TCU criou um grupo de trabalho a partir deste Acordão utilizado pela DAF, em sua 

justificativa, à época, e, que concluiu em relatório:  

“O princípio da competitividade, positivado no artigo 3º, § 1o da Lei 8666/93 e no artigo 

37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988, apesar de se revestir de uma importância 

indiscutível, deve ser interpretado cum grano salis, sob pena de inviabilizarmos a 

atuação da Administração Pública. Permitir a ampla participação de empresas nos 

certames licitatórios não pode significar permitir a participação de todos os que se 

interessarem nas contratações celebradas com o Poder Público, mas somente daqueles 

que possuírem, minimamente, condições técnicas e econômicas para tanto. Este 

entendimento é corroborado por diversos julgados do Tribunal de Contas da União.  

Deve ser buscado sempre o equilíbrio entre a segurança da Administração quanto ao 

cumprimento das obrigações por parte do contratado e a preservação da necessária 

competividade.  

Como demonstramos neste trabalho, até o ano de 2010 esta relação entre segurança na 

contratação e competitividade estava claramente desequilibrada, como podemos inferir 

pela grande quantidade de contratos rescindidos unilateralmente pela Administração por 

inexecução contratual.  

Porém, a partir de 2010, com a conclusão dos trabalhos do Grupo de Estudos criado na 

gestão do Exmo. Sr. Ministro Presidente Ubiratan Aguiar, cujas recomendações foram 

consubstanciadas no Acórdão TCU-Plenário n. 1214/2013 e na IN SLTI/MPOG 06/2013, 

e implantadas a partir daquele ano nas licitações levadas a cabo pela Secretaria-Geral 

de Administração deste Tribunal, este quadro começou a evoluir em direção a um melhor 

aproveitamento das contratações.  

O objetivo do Grupo de Estudos, que a princípio parecia muito ousado, que era o de 

suprimir definitivamente a lista de contratos que não lograram chegar ao seu término 

por problemas decorrentes de inexecução contratual, foi plenamente alcançado. Como 

podemos verificar dos dados coletados e da análise empreendida, desde 2010 até o fim 

de 2015, não houve mais, no âmbito dos contratos de obras e serviços continuados cuja 

gestão cabe à Segedam e que incluíram nos instrumentos convocatórios as 

recomendações do Acórdão n. 1214/2013, nenhuma rescisão por inexecução 

contratual”. 

Fonte:https://jus.com.br/artigos/45725/efeitos-das-exigencias-do-acordao-tcu-plenario-n-1214-2013-nas-licitacoes-

realizadas-pelo-tribunal-de-contas-da-uniao 

Às folhas 102 e 103, há Parecer nº 04/2015/AGU/PGF/PF/FUNDACENTRO, onde a 

Procuradoria verifica que o processo encontra-se em ordem e que não há nenhuma 
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vedação a que a estimativa de custo seja feita na forma como ocorreu (grifo nosso), e, 

no outro parecer, às folhas 312, há menção de que a Administração consignou que será 

adotado o regime de empreitada por preço global, não havendo nenhuma manifestação 

quanto à vedação da Administração optar por essa modalidade, desde que sendo pregão.  

Quanto ao pregão efetivamente realizado, após impugnação de pregão anterior, por 

parte de empresas que prestavam serviços na instituição, e após os acertos ocorridos no 

Termo de Referência, a empresa ganhadora do certame foi adjudicada com o valor de 

R$ 9.451.000,00, o que significou um percentual de aproximadamente 30% menor que o 

valor estimado. 

A empresa tem honrado seus compromissos com a Instituição, em todas as suas 

Unidades, até o presente momento, com SICAF, sempre regular nos eventos de 

pagamento de notas fiscais.  

Cumpre salientar que a atual Administração instruiu novo Processo licitatório nº 

264001.000476/2018-51 para contratação de serviços de apoio administrativo, cuja 

adjudicação será por item.  

Da mesma maneira, o Pregão nº 11/2017 realizado para contratação de serviços de 

limpeza e conservação (Processo nº 264001.000966/2016-95), a adjudicação também foi 

por item. Diferentemente da contratação anterior que tratava do mesmo objeto, cuja 

adjudicação foi por preço global (Processo nº 264001.000570/2014-86).” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A unidade auditada explica que a opção de utilizar  como critério de julgamento o de 

menor preço global à época dos fatos, final de 2014 e início de 2015, baseou-se nas 

orientações do Acordão 1.214/2013/TCU-Plenário, com a expectativa de economia de 

escala, e também que em “experiências anteriores com contratação de diversas 

empresas, em diversas áreas do país, geraram inúmeros problemas à Fundacentro, 

inclusive com diversas causas trabalhistas, após término do contrato ou rescisão por 

inexecução contratual, o que também pode se traduzir em falta de economicidade à 

Administração”. 

No entanto, informa ainda, que “a atual Administração instruiu novo Processo Licitatório 

nº 264001.000476/2018-51 para contratação de serviços de apoio administrativo, cuja 

adjudicação será por item” e que “o Pregão nº 11/2017 realizado para contratação de 

serviços de limpeza e conservação (Processo nº 264001.000966/2016-95), a adjudicação 

também foi por item...”. 

Como podemos observar o fato da administração já estar adotando para o critério de 

julgamento e, portanto, a adjudicação do objeto por item corrobora com o fato relatado. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

1.2 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

1.2.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS          
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1.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Contrato nº 04/2015 - Inexistência de garantia para cumprimento das obrigações 

trabalhistas no âmbito do contrato. 

 

Fato 
 

A Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que 

dispunha, à época da celebração do Contrato nº 04/2015, sobre regras e diretrizes para a 

contratação de serviços, continuados ou não, por órgãos ou entidades integrantes do 

Sistema de Serviços Gerais – SISG, exigia que a Administração contratante abrisse uma 

conta vinculada em nome da contratada para provisionamento dos valores retidos nos 

pagamentos de contratos de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de 

obra, como forma garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas, conforme 

transcrito a seguir:  

“Art. 19-A. O edital deverá conter ainda as seguintes regras para a garantia do 

cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços continuados com 

dedicação exclusiva de mão de obra: 

I - previsão de provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º (décimo 

terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada, que serão 

depositados pela Administração em conta vinculada específica, conforme o disposto no 

Anexo VII desta Instrução Normativa; 

[...] 

ANEXO VII. 

1. As provisões realizadas pela Administração contratante para o pagamento dos 

encargos trabalhistas de que tratam este Anexo, em relação à mão-de-obra das empresas 

contratadas para prestar serviços de forma contínua, por meio de dedicação exclusiva 

de mão-de-obra, serão destacadas do valor mensal do contrato e depositadas em conta 

vinculada em instituição bancária, bloqueada para movimentação e aberta em nome da 

empresa”. 

Posteriormente, ainda na vigência do contrato, foi publicada a Portaria nº 409, de 21 de 

dezembro de 2016, que dispõe sobre as garantias contratuais ao trabalhador na execução 

indireta de serviços e os limites à terceirização na Administração Pública Federal, e por 

meio da qual o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão previu novo 

instrumento como opção de garantia além da abertura de conta vinculada: 

“§ 2º É obrigatório que os instrumentos convocatórios e os contratos mencionados no 

caput contenham cláusulas que: 

IV - prevejam, com vistas à garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas nas 

contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra: 

a) que os valores destinados para o pagamento de férias, décimo terceiro salário, 

ausências legais e verbas rescisórias aos trabalhadores serão efetuados pela contratante 

à contratada somente na ocorrência do fato gerador; ou 

b) que os valores para o pagamento das férias, décimo terceiro salário e verbas 
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rescisórias aos trabalhadores da contratada serão depositados pela Administração em 

conta vinculada específica, aberta em nome da contratada, com movimentação somente 

por ordem da contratante. 

A Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, que revogou a IN nº 02/2008, já 

incorporou os comandos acima e, atualmente, é obrigatória a utilização de uma das duas 

opções de garantia para cumprimento das obrigações trabalhistas nos contratos: Conta-

Depósito Vinculada ou Pagamento pelo Fato Gerador. 

Verificou-se, no entanto, que a Fundacentro, embora tenha transcrito o comando do 

Anexo VII da IN nº 02/2008 para o edital de convocação do Pregão Eletrônico nº 09/2015, 

em seu Item 18 “Da Conta Vinculada para a Quitação de Obrigações Trabalhistas”, nunca 

procedeu, de acordo com os processos de pagamentos analisados, à abertura da conta 

vinculada para provisionamento dos valores relativos às obrigações trabalhistas dos 

funcionários da contratada. 

Instada a se manifestar sobre a não implementação da conta vinculada a Unidade 

Auditada informou o seguinte: 

“Considerando o despacho proferido pela Coordenação de Administração a esta 

Diretoria, concordam com o exposto e ressaltando que já se encontra em tramitação 

procedimento licitatório para realização de credenciamento de uma instituição 

financeira para realização dos procedimentos sobre a conta vinculada. 

A conta vinculada prevista no art. 19-A, caput e inc. I, da Instrução Normativa nº 

02/2008, da SLTI do MPOG, é parte integrante do instrumento convocatório para os 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 

Destaca-se que, embora a aplicação obrigatória, constatou-se que vários órgãos da 

Administração Pública Federal, apesar de preverem em seus editais a adoção da conta 

vinculada, na prática a implementação não se materializa, seja pela falta de pessoal e 

dos instrumentos adequados para operacionalização, seja pelo exame da documentação 

volumosa e extremamente complexa. Não obstante, tal conduta trazer sérios riscos de 

responsabilização. 

Verificando o manual que o site do www.comprasgovernamentais.gov.br disponibiliza, 

fica evidente a complexidade desta operação e que demanda treinamento pelos riscos da 

operação, mas cientes da obrigação estamos buscando cursos e já em fase final de 

elaboração da licitação para credenciar instituição financeira para tal operação. 

Essa dificuldade também foi levantada no relatório que alicerçou o Acordão 1214/2013 

TCU – PLENÁRIO, cujo excerto segue abaixo transcrito: 

“Conta vinculada; 

Além do rol de documentos fixados na IN/SLTI/MP nº 02/2008, um novo procedimento, 

com o objetivo de resguardar o Erário, está sendo introduzido na contratação de 

empresas terceirizadas pela Administração Pública: a retenção dos valores relativos a 
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férias, décimo terceiro e multa sobre o FGTS, das faturas das contratadas, conforme 

orientação da Instrução Normativa mencionada. 

A respeito desse procedimento, cumpre destacar que o TCU já se manifestou sobre a 

questão, conforme Acórdãos nºs 1937/2009-2ª Câmara e 4.720/2009-2ª Câmara. Na 

primeira oportunidade, orientou o Banco do Brasil a respeito da pertinência de se reter 

parte das faturas como garantia de pagamento de verbas trabalhistas. 

Na segunda, em grau de pedido de reexame interposto pela instituição bancária, o TCU 

compreendeu que a retenção desses valores é ilegal, pois constitui garantia excessiva 

àquela fixada pala Lei nº 8.666/93. 

Além do aspecto legal do problema, há que se considerar que o processo de 

operacionalização dessas contas representa acréscimos ainda maiores aos custos de 

controle de contratos terceirizados, pois são milhares de contas com infindáveis 

operações a serem realizadas. 

Os riscos são altos, especialmente para os servidores responsáveis por essas tarefas é 

comum que os fiscais dos contratos não possuam os conhecimentos do sistema bancários 

necessários para o desempenho dessa atribuição. 

Segundo informa, os valores retidos são liberados sempre que a empresa demonstra que 

realizou algum pagamento com base nas parcelas que originaram a retenção, sem entrar 

em detalhes a respeito da fidedignidade dos cálculos realizados. 

Há que se considerar que, além do controle sobre cada uma dessas contas, a adoção 

desse procedimento representa interferência direta da Administração na gestão da 

empresa contratada. Sendo assim, nos parece que contribui ainda mais para que a 

Justiça do Trabalho mantenha o entendimento de que a União é responsável subsidiária 

pelas contribuições previdenciárias, FGTS e demais verbas trabalhistas. 

Por todo o exposto, o Grupo de Estudos conclui que a gestão dos contratos deve ser 

realizada da forma menos onerosa possível para o erário; compatível com os 

conhecimentos dos fiscais desses contratos; com critérios estatísticos e focados em atos 

que tenham impactos significativos sobre o contrato e não sobre erros esporádicos no 

pagamento de alguma vantagem. Nesse sentido, a utilização da conta bancária vinculada 

prevista na IN/SLTI/MP 02/2008 não é indicada.”” 

Pelo exposto, essa Diretoria de Administração e Finanças está de acordo com o exposto 

no despacho da Coordenação de administração, ressaltando que se encontra tramitando 

na fase interna processo para credenciamento de instituição financeira para realização 

dos procedimentos sobre a conta vinculada”. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Não implementação de conta vinculada para depósito das provisões referentes aos 

encargos trabalhistas. 
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##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 071/PRES, de 09 de novembro, a Fundacentro assim se manifestou: 

“A licitação para contratação dos serviços de apoio ocorreu em Abril de 2015, portanto, 

sob a égide da Instrução Normativa nº 02, de 30 de Abril de 2008.  

Nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, a 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008 estabelecia que as provisões realizadas 

pela Administração para o pagamento dos encargos trabalhistas deveriam ser 

destacadas do valor mensal do contrato e depositadas em conta vinculada em instituição 

bancária, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa, conforme art. 

19-A.  

A adoção da conta vinculada ainda era discricionária, desde que justificada a sua não-

utilização, como disposto no art. 19, § 2º da IN 02/2008 – SLTI/MPOG.  

O reduzido quadro de servidores da FUNDACENTRO, à época, e, ainda nos dias de 

hoje, aliado à perspectiva de diversas aposentadorias, ocasionam sobrecarga de 

trabalho aos atuais servidores, em especial àqueles que atuavam e atuam como fiscais e 

gestores de contratos.  

Além disso, os contratos que envolvem dedicação exclusiva de mão-de-obra demandam 

um considerável volume de documentos, de elevado grau de complexidade e que exigem 

dos fiscais, disponibilidade de tempo e conhecimento para realizar sua análise.  

Foi instruído o processo nº 264001.000490/2018-54 para credenciamento de instituição 

financeira para abertura de Conta-Depósito Vinculada – Bloqueada para 

Movimentação, nos termos da alínea “a” do item 1.1 do Anexo VII-B da IN 

SEGES/MPDG nº 05/2017”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A constatação permanece pois, conforme a manifestação da Fundacentro informa “a 

adoção da conta vinculada ainda era discricionária, desde que justificada a sua não 

utilização....”, porém, não apresentou documentação contendo justificativa para a não 

implementação de conta vinculada para depósito dos encargos trabalhista, e também não 

identificamos a justificativa para a não adoção da conta vinculada quando da análise do 

Processo nº 264001.000758/2014-24. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Que a Fundacentro implemente, para os contratos de mão de obra 

terceirizada, conta vinculada para depósito das provisões dos encargos trabalhistas. 

 

 

1.2.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Contrato nº 04/2015 - Superestimativa de custo na fase de orçamentação dos 

serviços a serem contratados. 
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Fato 
 

Com o objetivo de avaliar se o preço do contrato está adequado aos valores praticados no 

mercado, inclusive quanto à observância das normas e jurisprudência relativa aos itens da 

planilha de composição dos custos e formação de preços de cada um dos cargos, elaborou-

se – para cada um dos quatro cargos de maior materialidade do contrato – planilhas de 

formação de preços de mão de obra aos moldes da planilha utilizada pela Fundacentro, 

porém com os dados da jurisprudência do TCU. 

 

A partir disto, identificou-se que a Fundacentro superestimou o orçamento da contratação 

no que se relaciona aos quatro cargos analisados (auxiliar administrativo, motorista, 

recepcionista e auxiliar de planejamento e controle), os quais representam 79,2% do 

orçamento utilizado para o Pregão Eletrônico. Abaixo, apresenta-se quadro comparativo 

entre os resultados obtidos no cálculo dos custos realizados de acordo com a 

jurisprudência do TCU, o orçamento elaborado pela Fundacentro e a proposta vencedora 

do certame licitatório, todos utilizando-se como base dados das pesquisas publicadas na 

mídia especializada, Data Folha e Salários BR, referentes ao mês de dezembro de 2014: 

Quadro 01: Comparativo entre custos dos cargos calculados pela Jurisprudência TCU x 

Orçamento Fundacentro x Proposta Vencedora 

Cargo A – 

Jurisprudência 

TCU R$/mês 

B - Orçamento 

Fundacentro 

R$/mês 

B/A C– Proposta 

Vencedora 

R$/mês 

C/A 

Auxiliar Administrativo 4.429,84 6.053,96 1,37 4.178,41 0,94 

Motorista 5.772,83 7.791,25 1,35 5.510,58 0,95 

Recepcionista 3.890,93 5.353,15 1,38 3.666,04 0,94 

Auxiliar de Planejamento e 

Controle 

6.116,16 

 

8.246,98 

 

1,35 

 

5.783,88 

 

0,95 

 

Fonte: elaborado pela Equipe de Auditoria a partir das informações do Processo nº 758/2014 e 

jurisprudência TCU. 

 

Conforme o quadro acima, verifica-se que o orçamento da Fundacentro está 

superestimado nos quatro cargos analisados, com variação no percentual entre 35% e 

38%.  

 

O quadro abaixo relaciona os principais itens que colaboraram para a sobrevalorização 

do orçamento: 

 

Quadro 02: Comparação dos itens em que se verificou diferenças entre os percentuais 

indicados pela Jurisprudência TCU e os utilizados no orçamento da Fundacentro: 
Descrição A – TCU B - Orçamento 

Fundacentro 

A – B 

1.1.3.7. Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS **** 2,00% 3,00% 1,00% 

1.1.3.10. Auxílio Doença * 1,38% 2,78% 1,40% 

1.1.3.11. Licença maternidade/paternidade * 0,02% 0,97% 0,95% 

1.1.3.12. Faltas legais * 0,28% 0,74% 0,46% 

1.1.3.16. Aviso Prévio Indenizado * 0,46% 2,50% 2,04% 

1.1.3.17. Indenização Adicional * 0,08% 2,05% 1,97% 

1.1.3.18. Indenização (rescisões sem justa causa) ** 2,29% 5,00% 2,71% 

1.2. Reserva Técnica *** 0,00% 1,00% 1,00% 
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1.10.1. Despesas Administrativas/ Operacionais *** 4,07% 20,00% 15,93% 

1.10.2. Lucro *** 6,90% 15,00% 8,10% 

Totais 17,48% 53,04% 35,56% 

Fonte elaborado pela equipe de auditoria  

* Conforme AC nº 1904/2007 - TCU - Plenário 

** Conforme AC nº 1753/2008 - TCU - Plenário 

*** Conforme AC nº 3006/2010 - TCU - Plenário 

**** Decreto nº 6.957, de 2009 que altera o Regulamento da Previdência Social: Cód. 8411-6/00, 

Administração pública em geral. 

 

Corrobora para a indicação de superestimativa no orçamento elaborado pela unidade 

auditada o fato de que o orçamento (R$ 13.675.197,84) ter ficado 45% superior à proposta 

da empresa contratada (R$ 9.451.000,00). 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Utilização para os itens que compõem a planilha de formação de custos de mão de obra 

de valores acima aos recomendados pela jurisprudência do TCU. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 071/PRES, de 09 de novembro, a Fundacentro assim se manifestou: 

“A licitação para contratação dos serviços de apoio ocorreu em Abril de 2015, portanto, 

sob a égide da Instrução Normativa nº 02, de 30 de Abril de2008.  

Os cadernos técnicos para auxilio de estimativas de custos em planilhas foram 

publicados em 22 de setembro de 2015 e orientavam quanto a percentuais a serem 

praticados para os serviços de vigilância e limpeza.  

O Serviço de Suprimentos – SSU, ao encaminhar o processo para contratação da 

empresa de prestação de serviços de apoio administrativo, operacional e técnico (folhas 

53, processo 758/2014) à DAF, esclarece que, de acordo com pesquisas efetuadas junto 

ao sistema de pagamentos correspondente às empresas que atualmente prestam os 

serviços de apoio para o CTN e Unidades Descentralizadas, está estimado em R$ 

11.094.158,88.  

As empresas prestadoras, à época, eram DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E 

OBRA LTDA, responsável pela prestação de serviços de apoio administrativo 

operacional para o CRDF, CRMG, CRBA, CRPE, CEPA e CEES e PLURI SERVIÇOS 

LTDA, responsável pela prestação de serviços de apoio administrativo operacional para 

o CTN, CESC, CERS, CEPR, CERJ, ERCA e ERMS. 

Mês/2014 DINÂMICA PLURI 

Janeiro  R$                     937.099,37  R$                     748.761,62 

Fevereiro  R$                     236.316,40  R$                     673.540,13 

março  R$                     237.508,67  R$                     794.161,59 

abril  R$                     239.365,60  R$                     816.261,72 

maio  R$                     241.113,89  R$                     822.917,99 

junho  R$                     242.606,09  R$                     814.338,07 
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julho  R$                     241.115,07  R$                  1.261.113,45 

agosto  R$                     749.079,81  R$                     821.407,58 

setembro  R$                     136.306,58  R$                     812.650,88 

outubro  R$                     240.952,68  R$                     805.778,23 

novembro  R$                     240.787,81  R$                     808.139,10 

dezembro  R$                     481.208,51  R$                     806.938,59 

TOTAL  R$                  4.223.460,48  R$                  9.986.008,95 

 

Pela tabela acima, percebe-se que ao estimar o valor inicial de R$ 11.094.158,88, o SSU 

provavelmente, estimou a menor que o real valor pago no ano de 2014 às empresas, 

devido não constar mais, no novo Termo de Referência a função de Assistente, que veio 

a ser substituída pelos servidores advindos do novo concurso promovido.  

A Coordenação de Administração – CAd, área gestora de contratos, ao encaminhar o 

processo à DAF, (folhas 97, processo 758/2014 e folhas 153 do mesmo processo), 

enfatiza que o valor de R$ 11.094.158,88 não contava com a última repactuação devida, 

portanto, considerou o valor de 14.766.431,04, que é a somatória dos valores pagos 

acima às duas empresas e provavelmente somado à estimativa de repactuação. 

A CAd, à época grifou em negrito “Valor Estimado”, porque é exatamente disso que se 

trata, e espera-se que na licitação os preços sejam bem abaixo do estimado.  

Às folhas 381 e 382, há manifestação da DAF quanto ao parecer, onde foi corrigido o 

Termo de Referência, nos diversos apontamentos da Auditoria, porém, quanto à forma 

de ter realizado a pesquisa de mercado, se justificou, escrevendo que, a opção da DAF, 

à época do orçamento elaborado pela FUNDACENTRO, conforme folhas 99 do processo 

758/2014, foi consulta às pesquisas publicadas na mídia especializada, Data Folha e 

Salários BR, referentes ao mês de dezembro de 2014, tendo como argumentação, que a 

coleta de informações, neste formato, não seria fragmentada para cada cargo, o que 

poderia gerar um tratamento não isonômico. 

As duas fontes selecionadas refletiam o comportamento do mercado de trabalho, e, os 

valores não se distanciavam daqueles já praticados em contratos anteriores da 

FUNDACENTRO (folhas 278/290).  

Umas das formas de pesquisa de salários, conforme prescrevia a IN, era por meio de 

fundamentada pesquisa dos preços praticados no mercado em contratações similares; 

ou ainda por meio da adoção de valores constantes de indicadores setoriais, tabelas de 

fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes, se for 

o caso. 

Às folhas 102 e 103, há Parecer nº 04/2015/AGU/PGF/PF/FUNDACENTRO, onde a 

Procuradoria verifica que o processo encontra-se em ordem e que não há nenhuma 

vedação a que a estimativa de custo seja feita na forma como ocorreu (grifo nosso), e, 

no outro parecer, às folhas 312, há menção de que a Administração consignou que será 

adotado o regime de empreitada por preço global, não havendo nenhuma manifestação 

quanto à vedação da Administração optar por essa modalidade, desde que, seria na 

modalidade pregão.  

Atualmente a aquisição de bens e serviços mais comuns, tais como limpeza, vigilância, 

telefonia, microcomputadores, etc., é padronizada por meio das especificações contidas 

nas Instruções Normativas e Portarias da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
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Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão, tais quais as 

IN nº 05/2018 e IN nº 04/2014, além de contarmos com minutas padronizadas de edital e 

contratos na página da intranet.  

A realização da pesquisa de preços prévia à realização das licitações, dispensas e 

inexigibilidades segue a normatização estabelecida pela Lei nº 8666/1993 e a Instruções 

normativas correspondentes. 

A implantação do sistema eletrônico interno de compras permitiu a informatização do 

fluxo dos processos de aquisição de serviços e bens, desde a solicitação de compras até 

a sua liquidação, aprimorando o acompanhamento das etapas das fases do processo 

licitatório.  

Assim, acreditamos que não houve prejuízos à instituição, ficando a recomendação de 

melhor verificação técnica nas planilhas orientadoras de certames desta natureza na 

instituição.  

Tanto é que no Quadro 01 do Relatório da Auditoria da CGU: Comparativo entre custos 

dos cargos calculados pela Jurisprudência TCU x Orçamento Fundacentro x Proposta 

Vencedora, os valores obtidos no pregão ficaram inferiores aos do próprio TCU, 

conforme demonstrado abaixo, a partir de informações do processo 758/2014 e 

jurisprudência do TCU. 

Cargo  A – Jurisprudência 
TCU R$/mês  

B – Orçamento 
Fundacentro 
R$/mês  

B/A  C – Proposta 
Vencedora 
R$/mês  

C/A  

Auxiliar 
Administrativo  

4.429,84  6.053,96  1,37  4.178,41  0,94  

Motorista  5.772,83  7.791,25  1,35  5.510,58  0,95  

Recepcionista  3.890,93  5.353,15  1,38  3.666,04  0,94  

Auxiliar de 
Planejamento e 
Controle  

6.116,16  8.246,98  1,35  5.783,88  0,95  

 

Cumpre salientar que a Administração adotou, a partir de 2018, um novo procedimento 

nos Editais dos pregões em andamento cujo objeto inclui mão de obra com dedicação 

exclusiva. Tais Editais passaram a incluir, como anexo, planilhas em formato eletrônico 

para preenchimento pelas licitantes.  

Para a estimativa do valor da contratação, para os módulos de tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários foram previamente preenchidos pela Administração com 

os percentuais estabelecidos pela legislação vigente e tiveram suas células bloqueadas 

para edição, impedindo que as licitantes alterem tais percentuais.  

Já para os itens dos módulos de provisão para rescisão, custo de reposição do 

profissional ausente, custos indiretos e lucro, foram utilizados percentuais estatísticos, 

extraídos de fontes oficiais como os Cadernos Técnicos do MPDG e a Nota Técnica 

CISET nº 02/2018, da Presidência da República e tais células são passíveis de edição 

pelas licitantes, para utilização dos percentuais adequados às suas realidades, desde que 

mantido o valor estimado para o posto”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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A constatação permanece, pois, a manifestação da unidade auditada corrobora com o fato 

relatado quando informa que: “Cumpre salientar que a Administração adotou, a partir 

de 2018, um novo procedimento nos Editais dos pregões em andamento cujo objeto inclui 

mão de obra com dedicação exclusiva. Tais Editais passaram a incluir, como anexo, 

planilhas em formato eletrônico para preenchimento pelas licitantes.  

Para a estimativa do valor da contratação, para os módulos de tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários foram previamente preenchidos pela Administração com 

os percentuais estabelecidos pela legislação vigente e tiveram suas células bloqueadas 

para edição, impedindo que as licitantes alterem tais percentuais.  

Já para os itens dos módulos de provisão para rescisão, custo de reposição do 

profissional ausente, custos indiretos e lucro, foram utilizados percentuais estatísticos, 

extraídos de fontes oficiais como os Cadernos Técnicos do MPDG e a Nota Técnica 

CISET nº 02/2018, da Presidência da República e tais células são passíveis de edição 

pelas licitantes, para utilização dos percentuais adequados às suas realidades, desde que 

mantido o valor estimado para o posto”.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 2: Que a Fundacentro passe a utilizar nas planilhas de formação de 

custo/preço de mão de obra valores conforme a jurisprudência do TCU. 

 

 

1.2.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Contrato nº 04/2015 - Previsão indevida de dotação específica para Reserva 

Técnica em planilha de custo na fase de orçamentação.  

 

Fato 
 

Em análise das planilhas de custos de mão de obra para o orçamento referente ao Processo 

nº 758/2014 Pregão Eletrônico nº 09/2015, constatou-se a inclusão de reserva técnica 

correspondente a 1%. 

O Tribunal de Contas da União - TCU firmou entendimento no sentido de que não é 

devida a inclusão a título de reserva técnica para serviços que não exigem que os postos 

sejam guarnecidos ininterruptamente, conforme podemos ver no relatório TCU TC 

001.225/2008-0 que embasou o AC nº 3006/2010 – Plenário: 

“Reserva Tévnica 

8.4 A previsão de constituição de uma “Reserva Técnica”, no percentual mensal de 15% 

sobre o salário da cada posto de trabalho, não se justifica no contexto dos serviços 

contratados, pois os custos de substituição de mão de obra pela contratada nos casos de 

ausências dos funcionários já são absorvidos pelos percentuais estabelecidos no Grupo 
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B das referidas planilhas de custos e formação de preços, no tocante aos afastamentos 

legais de férias, doença, licenças, faltas, etc. 

8.4.1. Mais a mais, a perfeita execução dos serviços não depende da presença efetiva de 

todos os postos de trabalho contratados, considerando-se que os serviços de 

microfilmagem envolvem diversas etapas. A reserva técnica só se justifica nos casos em 

que as características dos serviços exigem que os postos sejam guarnecidos 

initerruptamente, o que não é o caso dos serviços de microfilmagem. 

8.4.2. Esclareça-se, a propósito, que o Tribunal já se manifestou contrariamente à 

previsão de reserva técnica, sem indicação prévia expressa dos custos correspondentes 

que serão cobertos por esse item, conforme Acórdãos nºs 190/2007, 645/2009, 727/2009, 

1942/2009 e 2060/2009, todos do Plenário.” 

Verificou-se ainda que a Portaria Normativa nº 7, de 09 de março de 2011 alterou o Anexo 

III da IN 02/2008 introduzindo um novo modelo de planilha de custo para contratação de 

serviços de natureza continuada e retirou o item da RESERVA TÉCNICA da planilha. 

Nessa nova estrutura de modelo de planilha não está contemplado o item “Reserva 

Técnica” para se adequar a determinação do TCU, conforme os Acórdãos nº 1.442/2010 

- 2ª Câmara, e nº 593/2010 – Plenário”. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Previsão de dotação específica para Reserva Técnica nas planilhas de formação de 

custo/preços de mão de obra sem a indicação prévia e expressa dos custos 

correspondentes que serão cobertos por esse item. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 071/PRES, de 09 de novembro, a Fundacentro assim se manifestou: 

“As planilhas inicialmente utilizadas para estimativa de preço (folhas 291/305) foram 

baseadas em planilhas que serviam de base para pagamento inicial às empresas 

prestadoras de serviço, à época. 

Na repactuação os contratos vigentes à época, correspondente aos anos de 2011 e 2012, 

houve retirada do índice percentual correspondente a aviso prévio indenizado 

(2011/2012) e reserva técnica (2012/2013) de todas as planilhas das empresas 

prestadoras de serviço de apoio.  

Assim, acreditamos que o administrador ao instruir tais planilhas logo no início do 

processo não se atentou a este fato, de que, a instituição não repassava mais em planilha 

os percentuais correspondentes a reserva técnica e outros, utilizando o modelo de 

planilha antiga na instrução processual.  

O Tribunal de Contas proferiu decisão admitindo a inclusão da reserva técnica na 

formação dos custos de serviços de vigilância, “desde que orçado no percentual máximo 

de 2,5% (dois vírgula cinco por cento), incidente sobre a remuneração e os encargos 

sociais e trabalhistas, bem como os insumos de mão-de-obra”, desde que sejam 
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destinados “à cobertura de custos decorrentes de substituição de pessoal que possa 

comprometer a execução do contrato a contento”. (TCU, Plenário, Acórdão nº 

3092/2010, Relator José Jorge, 17.11.2010).  

Atualmente há entendimento, conforme orientações constantes do item 9.4 do Acórdão 

205/2018 - TCU - Plenário, para que os órgãos e entidades integrantes do Sistema de 

Serviços Gerais (Sisg) que: "a inclusão do item 'reserva técnica' nas planilhas de custos 

e formação de preços das empresas prestadoras de serviços terceirizados somente é 

admitida se houver justificativa prévia e expressa dos custos correspondentes que serão 

cobertos por esse item."  

Em esclarecimentos iniciais aos licitantes, sobre a expectativa da reserva técnica nas 

planilhas, o administrador (folhas 438) havia se posicionado no sentido de que a 

presença do item deveria conter indicação prévia e expressa dos custos correspondentes 

que seriam cobertos por este item.  

Posteriormente, a previsão de reserva técnica não apareceu nas planilhas orientadoras 

do pregão efetivo, que adjudicou a empresa vencedora do certame, e, as planilhas 

efetivamente vencedoras e constantes do pregão eletrônico nº 09/2015, não apresentaram 

previsão deste item.  

Assim, acreditamos que não houve prejuízos à instituição, ficando a recomendação de 

melhor verificação técnica nas planilhas orientadoras de certames desta natureza na 

instituição.  

Tanto é que no Quadro 01 do Relatório da Auditoria da CGU: Comparativo entre custos 

dos cargos calculados pela Jurisprudência TCU x Orçamento Fundacentro x Proposta 

Vencedora, os valores obtidos no pregão ficaram inferiores aos do próprio TCU, 

conforme demonstrado abaixo, a partir de informações do processo 758/2014 e 

jurisprudência do TCU. 
Cargo  A – Jurisprudência 

TCU R$/mês  
B – Orçamento 
Fundacentro 
R$/mês  

B/A  C – Proposta 
Vencedora 
R$/mês  

C/A  

Auxiliar 
Administrativo  

4.429,84  6.053,96  1,37  4.178,41  0,94  

Motorista  5.772,83  7.791,25  1,35  5.510,58  0,95  

Recepcionista  3.890,93  5.353,15  1,38  3.666,04  0,94  

Auxiliar de 
Planejamento e 
Controle  

6.116,16  8.246,98  1,35  5.783,88  0,95  

” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da Fundacentro confirma que havia previsão de dotação específica para 

Reserva Técnica, e informa ainda que “Posteriormente, a previsão de reserva técnica não 

apareceu nas planilhas orientadoras do pregão efetivo, que adjudicou a empresa 

vencedora do certame, e, as planilhas efetivamente vencedoras e constantes do pregão 

eletrônico nº 09/2015, não apresentaram previsão deste item.” 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
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Recomendação 1: Que a Fundacentro abstenha-se de prever dotação específica para 

Reserva Técnica nas planilhas de formação de custo/preço de mão de obra sem a 

indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por esse item. 

 

 

1.2.1.4 INFORMAÇÃO 
 

Cargos efetivos e terceirizados. 

 

Fato 
 

Foi fornecida a relação de servidores lotados na Fundacentro conforme a seguir: 

 

Quadro 01 - Servidores lotados na Fundacentro. 
Referência do 

Cargo 
Cargo 

Número de 

Servidores 
Escolaridade 

405001 Pesquisador 14 Nível Superior 

406002 Tecnologista 77 Nível Superior 

406003 Técnico 31 Nível Intermediário 

407001 Analista em Ciência e Tecnologia 38 Nível Superior 

407002 Assistente em Ciência e Tecnologia 77 Nível Intermediário 

407003 Auxiliar em Ciência e tecnologia 3 Nível Auxiliar 

Fonte: Contrato 04/2015 e Setor de Recursos Humanos – Fundacentro. 

 

As atribuições dos cargos acima são definidas pela Lei 8.691, de 28 de julho de 1993, em 

seus artigos 3°, 6° e 11°, e não se confundem com os cargos terceirizados contratados 

pela Fundacentro no contrato 04/2015. 

 

Para análise do quantitativo de mão de obra terceirizada de apoio administrativo alocada 

nas diversas unidades da Fundacentro, foi efetuada amostra dentro do período de exame 

previsto, ou seja, 01 de janeiro de 2017 a 31 de maio de 2018. 

 

Foram selecionados os meses, conforme quadro a seguir, com o quantitativo de mão de 

obra contratado por cargo: 

 

Quadro 02 – Cargo/Quantidade de terceirizados contratados. 

Unidade 
Cargo 

Contrato 

04/2015 

Jan/ 

2017 

Jun/ 

2017 

Nov/ 

2017 

Jan/ 

2018 

Abr/ 

2018 

CTN/SP 

Secretária 6 1 1 1 3 4 

Auxiliar de Planejamento e Controle 10 2 3 3 4 4 

Auxiliar Administrativo 44 45 45 45 46 44 

Auxiliar Operacional 3 2 2 2 2 2 

Copeiragem 4 3 3 3 3 3 

Copeiragem Diretoria - Garçom 2 2 2 2 2 2 

Motorista 6 6 6 6 6 6 

Recepcionista 3 2 2 2 3 3 

Telefonista 2 2 2 2 2 2 

Impressão e Off-set (4 cores) 3 2 2 2 - - 
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Operador de Fotolito 2 1 1 1 - - 

Operador de máquinas de acabamento 

gráfico 
2 1 1 1 - - 

Operador de máquina de guilhotina 1 - - - - - 

 
 

      

CERS 

Auxiliar de Planejamento e Controle - 2 1 1 1 2 

Auxiliar Administrativo 3 3 3 3 3 3 

Copeiragem 1 1 1 1 1 1 

Motorista 2 2 2 2 2 2 

Recepcionista 1 1 1 1 1 1 

 
 

      

CESC 

Auxiliar de Planejamento e Controle - 1 1 1 1 - 

Auxiliar Administrativo 3 3 3 3 3 3 

Copeiragem 1 1 1 1 1 1 

Motorista 2 2 2 2 2 2 

Recepcionista 1 1 1 1 1 1 

 
 

      

CEPR 

Auxiliar Administrativo 3 3 3 3 3 3 

Copeiragem 1 1 1 1 1 1 

Motorista 2 2 2 2 2 2 

Recepcionista 1 1 1 1 1 1 

 
 

      

CERJ 

Auxiliar de Planejamento e Controle - 5 2 5 5 2 

Auxiliar Administrativo 3 3 3 3 3 3 

Copeiragem 1 1 1 1 1 1 

Motorista 2 2 2 2 2 2 

Recepcionista 1 1 1 1 1 1 

 
 

      

ERMS 

Auxiliar de Planejamento e Controle - - - - - 1 

Auxiliar Administrativo 2 2 2 2 2 2 

Copeiragem 1 - - - - - 

Motorista 1 1 1 1 1 1 

Recepcionista 1 1 1 1 1 1 

 
 

      

ERCA 

Auxiliar Administrativo 2 2 2 2 2 2 

Copeiragem 1 - - - - - 

Motorista 1 1 1 1 1 1 

Recepcionista 1 - - - - - 

 
 

      

ERBS 

Auxiliar Administrativo 2 1 1 1 1 1 

Copeiragem 1 - - - - - 

Motorista 1 1 1 1 1 1 

Recepcionista 1 - - - - - 
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CRDF 

Auxiliar de Planejamento e Controle - 2 1 1 1 1 

Auxiliar Administrativo 4 4 4 4 4 5 

Copeiragem 1 1 1 1 1 1 

Motorista 2 2 2 2 2 2 

Recepcionista 1 1 1 1 1 1 

 
 

      

CRMG 

Auxiliar Administrativo 4 4 4 4 4 4 

Copeiragem 1 1 1 1 1 1 

Motorista 2 2 2 2 2 2 

Recepcionista 1 1 1 1 1 1 

 
 

      

CRBA 

Auxiliar Administrativo 4 4 4 4 4 4 

Copeiragem 1 1 1 1 1 1 

Motorista 2 2 2 2 2 2 

Recepcionista 1 1 1 1 1 1 

 
 

      

CRES 

Auxiliar Administrativo 3 3 3 3 3 3 

Copeiragem 1 1 1 1 1 1 

Motorista 2 2 2 2 2 2 

Recepcionista 1 1 1 1 1 1 

 
 

      

CRPE 

Auxiliar Administrativo 4 4 4 4 5 5 

Copeiragem 1 1 1 1 1 1 

Motorista 2 2 2 2 2 2 

Recepcionista 1 1 1 1 1 1 

 
 

      

CEPA 

Auxiliar Administrativo 3 3 3 3 3 3 

Copeiragem 1 1 1 1 1 1 

Motorista 2 2 2 2 2 2 

Recepcionista 1 1 1 1 1 1 

 
 

      

 
Totais 177 162 158 161 163 161 

Fonte: Processos de licitação e de pagamentos relativos ao Pregão 09/2015 e ao Contrato n° 04/2015 – 

Fundacentro. 

 

Pelas análises não se verificou desvio de função ou realização de atividade por parte dos 

terceirizados de atribuições típicas dos servidores da Fundacentro,  

 

O número de terceirizados foi alterado durante a vigência contratual sendo que não houve 

variações significativas ao longo do contrato que pudessem prejudicar a prestação dos 

serviços, ficando sempre abaixo do número total de terceirizados estipulado no contrato 

para a amostra analisada.  
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Durante o contrato alguns cargos foram remanejados entre as unidades da Fundacentro, 

a fim de atender a demanda dos serviços, não onerando o valor inicialmente contratado. 

 

  
##/Fato## 

1.2.1.5 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de estudo detalhado em que fique demonstrada a quantidade de serviço 

adequada às demandas e necessidades da Fundacentro. 

 

Fato 
 

O art. 2º do Decreto nº 2.271/1997 dispõe que a contratação de serviços terceirizados pela 

Administração Pública Federal deverá ser precedida e instruída com plano de trabalho 

aprovado pela autoridade máxima do órgão ou entidade, ou a quem esta delegar 

competência, e deverá conter, no mínimo, a justificativa da necessidade dos serviços, a 

relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada e o 

demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de economicidade e de melhor 

aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.  

 

Conforme registrado, o Pregão Eletrônico 09/2015 teve por objeto a contratação de 

empresa para a prestação de serviços terceirizados, totalizando 177 postos de trabalho.  

 

No item 02 do Termo de Referência há justificativa de que a contratação dos serviços de 

mão-de-obra visa a assegurar a continuidade na realização dos serviços operacionais 

administrativos e técnicos da Fundacentro – Sede e suas unidades descentralizadas, tendo 

em vista não possuir em seu quadro de pessoal mão de obra qualificada, tornando-se 

imprescindível a contratação de pessoa jurídica especializada para a execução dos 

serviços considerando o término dos contratos atuais e, apoiar as necessidades essenciais 

ao cumprimento das atividades da Fundacentro. 

 

Além disso, o Termo de Referência em seu item 03, informa que a presente contratação 

visa a promover o devido cumprimento ao princípio da continuidade do serviço público 

e da eficiência, por meio da contratação de empresa para prestação de serviços de suporte, 

de acordo com as especificações do termo de referência. 

 

Entretanto, não existe plano de trabalho que comprove a relação entre a demanda prevista 

e a quantidade de serviço a ser contratada e o demonstrativo de resultados a serem 

alcançados em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos 

humanos, materiais ou financeiros disponíveis.  

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

 Falta de estudo detalhado da necessidade dos serviços, a relação entre a demanda prevista 

e a quantidade de serviço a ser contratada e o demonstrativo de resultados a serem 

alcançados em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos 

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


 

 

 

 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
31 

humanos, materiais ou financeiros disponíveis, conforme dispõe O art. 2º do Decreto nº 

2.271/1997. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 071/PRES, de 09 de novembro, a Fundacentro assim se manifestou: 

“A Administração à época realizou levantamento dos quantitativos de postos de 
terceirização adequados às demandas e necessidades da FUNDACENTRO.  

Analisou-se o número de servidores administrativos ativos, os programas de trabalho 

desenvolvidos, as atribuições das áreas administrativa e técnica e de todas as Unidades 

Descentralizadas, bem como a produção técnica da FUNDACENTRO e a existência de 

convênios. Esse estudo, porém, não encontra-se nos autos do processo nº 758/2014.  

Comparativamente à contratação anterior do mesmo objeto (processo nº 727/2009), o 

número de postos foi reduzido de 280 para 174.  

Em 2017 foi instruído um novo processo de contratação de serviços de apoio 

administrativo (processo nº 377/2017) que, em virtude da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, 

foi cancelado para adequações.  

Em sua substituição, está em andamento o processo nº 476/2018, instruído com Estudos 

Técnicos Preliminares e Mapa de Riscos elaborados por uma equipe multisetorial.  

Os Estudos realizados envolveram a análise do histórico das contratações anteriores, 

Tais Estudos envolveram consultas às áreas administrativa e técnica do CTN e a todas 

as Unidades Descentralizadas. Além disso, foi feito uma análise específica para o posto 

de Motoristas, com levantamento de suas demandas, que permitiu a redução do número 

de postos inicialmente previstos, de 33 (trinta e três) para 18 (dezoito).” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A constatação permanece, pois a manifestação da unidade auditada informa 
que: “A Administração à época realizou levantamento dos quantitativos de 
postos de terceirização adequados às demandas e necessidades da 
FUNDACENTRO.  

Analisou-se o número de servidores administrativos ativos, os programas de 
trabalho desenvolvidos, as atribuições das áreas administrativa e técnica e de 
todas as Unidades Descentralizadas, bem como a produção técnica da 
FUNDACENTRO e a existência de convênios. Esse estudo, porém, não 
encontra-se nos autos do processo nº 758/2014.” (original sem grifo). 

No entanto, não apresentou documentação referente ao estudo do “levantamento dos 

quantitativos de postos de terceirização adequados às demandas e necessidades da 

FUNDACENTRO”. 

   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
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Recomendação 1: Que a Fundacentro abstenha-se de realizar contratação de mão de obra 

terceirizada sem estudo detalhado da necessidade dos serviços, a relação entre a demanda 

prevista e a quantidade de serviço a ser contratada e o demonstrativo de resultados a serem 

alcançados em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos 

humanos, materiais ou financeiros disponíveis, conforme dispõe O art. 2º do Decreto nº 

2.271/1997. 

 

 

1.2.1.6 INFORMAÇÃO 
 

Valor contratado. 

 

Fato 
 

Em análise ao contrato 04/2015 verificou-se que o valor contratado, para os diversos 

cargos terceirizados, está de acordo com o praticado no mercado e foram respeitados os 

valores dos salários das categorias estabelecidos pelas Convenções Coletivas de Trabalho 

– CCT de cada categoria e de cada Estado da Federação. O preço mensal do posto de 

trabalho mostra-se adequado ao praticado no mercado. 

 

Os postos de trabalho são substituídos nas ausências legais, como férias, licenças, entre 

outros. Foram considerados custos referentes às disposições contidas em Acordos, 

Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho. 

 

  
##/Fato## 

1.2.1.7 CONSTATAÇÃO 
 

Valor do ISSQN constante da nota fiscal em desacordo com aquele constante na 

planilha contratual. 

 

Fato 
 

Em análise às planilhas de custos de serviços, apresentadas na proposta da empresa 

vencedora, referente ao Pregão Eletrônico nº 09/2015, constatou-se que está destacado 

um percentual de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, superior 

àqueles constantes destacados nas notas fiscais referentes aos mesmos serviços. Isso 

ocorreu em algumas unidades da Fundacentro.  

 

Conforme análise amostral efetuada nos pagamentos relacionados ao Contrato nº 

004/2015, firmado entre a Fundacentro e a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, 

verificou-se a diferença nos valores das alíquotas do ISSQN, nas unidades CTN – Centro 

Técnico Nacional em São Paulo e ERBS - Escritório de Representação da Baixada 

Santista/SP. 

 

Constatou-se que os valores destacados nas notas fiscais para o ISSQN para o CTN e o 

ERBS é de 2%, enquanto que os valores constantes nas planilhas da proposta da empresa 

são 5% e 3% respectivamente. 
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Abaixo efetuamos o levantamento de todas as notas fiscais pagas, para o CTN e o ERBS, 

até julho de 2018, calculando a diferença entre os valores de ISSQN recolhidos, mediante 

as notas fiscais emitidas, e aqueles constante nas planilhas orçamentárias, usados como 

base para pagamento da empresa Liderança. 

 

Quadro 01 – Cálculo da diferença do valor do ISSQN – CTN. 

CTN 

Ano NF 
Mês de 

Referência 

Data da 

emissão 

Valor da 

NF (R$) 

ISSQN 

recolhido 

(R$) 

Alíquota 

ISSQN 

constante 

na NF 

Alíquota 

ISSQN 

constante 

na 

proposta 

da 

empresa 

Valor 

cobrado a 

maior  de 

3% (R$) 

2015 

17694 5 10/06/2015 128.251,28 2.565,03 2,00% 5,00% 3.847,54 

22046 6 03/07/2015 225.728,71 4.514,57 2,00% 5,00% 6.771,86 

26834 7 05/08/2015 235.779,37 4.715,59 2,00% 5,00% 7.073,38 

31402 8 04/09/2015 251.588,76 5.031,78 2,00% 5,00% 7.547,66 

80452 9 06/10/2015 243.712,63 4.874,25 2,00% 5,00% 7.311,38 

117561 10 04/11/2015 269.134,41 5.382,69 2,00% 5,00% 8.074,03 

121824 11 04/12/2015 266.729,69 5.334,59 2,00% 5,00% 8.001,89 

125756 12 05/01/2016 278.692,19 5.573,84 2,00% 5,00% 8.360,77 

2016 

129728 1 05/02/2016 281.196,53 5.623,96 2,00% 5,00% 8.435,90 

133940 2 04/03/2016 276.169,24 5.523,38 2,00% 5,00% 8.285,08 

138188 3 06/04/2016 280.720,43 5.614,41 2,00% 5,00% 8.421,61 

142207 4 03/05/2016 282.305,30 5.646,11 2,00% 5,00% 8.469,16 

147403 5 03/06/2016 283.910,40 5.678,21 2,00% 5,00% 8.517,31 

151696 6 05/07/2016 279.556,53 5.591,13 2,00% 5,00% 8.386,70 

156554 7 08/08/2016 273.584,49 5.471,69 2,00% 5,00% 8.207,53 

157270 8 17/08/2016 3.480,15 69,60 2,00% 5,00% 104,40 

160653 8 05/09/2016 273.038,19 5.460,76 2,00% 5,00% 8.191,15 

164823 9 07/10/2016 274.969,99 5.499,40 2,00% 5,00% 8.249,10 

168602 10 04/11/2016 281.055,30 5.621,11 2,00% 5,00% 8.431,66 

173510 11 05/12/2016 304.780,47 6.095,61 2,00% 5,00% 9.143,41 

177236 12 03/01/2017 321.479,60 6.429,59 2,00% 5,00% 9.644,39 

2017 

182637 1 03/02/2017 321.689,95 6.433,80 2,00% 5,00% 9.650,70 

184578 2 23/02/2017 194,06 3,88 2,00% 5,00% 5,82 

186310 2 03/03/2017 322.762,33 6.455,25 2,00% 5,00% 9.682,87 

190995 3 03/04/2017 321.103,07 6.422,06 2,00% 5,00% 9.633,09 

195945 4 05/05/2017 325.422,44 6.508,45 2,00% 5,00% 9.762,67 

200044 5 05/06/2017 326.787,50 6.535,75 2,00% 5,00% 9.803,63 

206019 6 05/07/2017 327.605,26 6.552,11 2,00% 5,00% 9.828,16 

212302 7 24/08/2017 324.318,65 6.486,37 2,00% 5,00% 9.729,56 

217066 8 26/09/2017 322.556,98 6.451,14 2,00% 5,00% 9.676,71 

224449 9 08/11/2017 332.391,62 6.647,83 2,00% 5,00% 9.971,75 

230299 10 12/12/2017 334.356,65 6.687,13 2,00% 5,00% 10.030,70 

235022 11 19/01/2018 314.435,11 6.288,70 2,00% 5,00% 9.433,05 

236803 12 01/02/2018 307.184,32 6.143,69 2,00% 5,00% 9.215,53 

2018 241649 1 05/03/2018 315.317,98 6.306,36 2,00% 5,00% 9.459,54 
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244692 2 26/03/2018 320.862,47 6.417,25 2,00% 5,00% 9.625,87 

249313 3 26/04/2018 325.176,54 6.503,53 2,00% 5,00% 9.755,30 

253740 4 22/05/2018 323.408,28 6.468,17 2,00% 5,00% 9.702,25 

255616 5 05/06/2018 327.573,79 6.551,48 2,00% 5,00% 9.827,21 

260271 6 05/07/2018 327.545,92 6.550,92 2,00% 5,00% 9.826,38 

265326 7 03/08/2018 325.998,43 6.519,97 2,00% 5,00% 9.779,95 

Total. 343.876,65 

Fonte: Processos de pagamento e Notas Fiscais referentes ao Contrato 004/2015. 
 

Quadro 02 – Cálculo da diferença do valor do ISSQN – ERBS. 
ERBS 

Ano NF 
Mês de 

Referência 

Data da 

emissão 

Valor da 

NF (R$) 

ISSQN 

recolhido 

(R$) 

Alíquota 

ISSQN 

constante 

na NF 

Alíquota 

ISSQN 

constante 

na 

proposta 

da 

empresa 

Valor 

cobrado a 

maior de 

1% (R$) 

2016 

129730 1 05/02/2016 2.168,95 43,38 2,00% 3,00% 21,69 

133942 2 04/03/2016 10.956,15 219,12 2,00% 3,00% 109,56 

138193 3 06/04/2016 13.597,14 271,94 2,00% 3,00% 135,97 

142209 4 03/05/2016 13.597,14 271,94 2,00% 3,00% 135,97 

147405 5 03/06/2016 13.597,14 271,94 2,00% 3,00% 135,97 

151698 6 05/07/2016 13.597,14 271,94 2,00% 3,00% 135,97 

156556 7 08/08/2016 13.219,86 264,40 2,00% 3,00% 132,20 

160655 8 05/09/2016 13.219,86 264,40 2,00% 3,00% 132,20 

164825 9 07/10/2016 13.597,14 271,94 2,00% 3,00% 135,97 

168604 10 04/11/2016 13.597,14 271,94 2,00% 3,00% 135,97 

173512 11 05/12/2016 11.411,95 228,24 2,00% 3,00% 114,12 

177238 12 03/01/2017 9.833,78 196,68 2,00% 3,00% 98,34 

2017 

182639 1 03/02/2017 9.833,78 196,68 2,00% 3,00% 98,34 

186312 2 03/03/2017 9.833,78 196,68 2,00% 3,00% 98,34 

190997 3 04/04/2017 9.833,78 196,68 2,00% 3,00% 98,34 

195947 4 05/05/2017 9.833,78 196,68 2,00% 3,00% 98,34 

200046 5 05/06/2017 9.088,70 181,77 2,00% 3,00% 90,89 

206021 6 11/07/2017 9.833,78 196,68 2,00% 3,00% 98,34 

209996 7 07/08/2017 9.833,78 196,68 2,00% 3,00% 98,34 

214333 8 06/09/2017 9.833,78 196,68 2,00% 3,00% 98,34 

219300 9 06/10/2017 9.833,78 196,68 2,00% 3,00% 98,34 

223628 10 06/11/2017 9.833,78 196,68 2,00% 3,00% 98,34 

228851 11 05/12/2017 9.833,78 196,68 2,00% 3,00% 98,34 

233493 12 08/01/2018 9.833,78 196,68 2,00% 3,00% 98,34 

2018 

237684 1 05/02/2018 9.833,78 196,68 2,00% 3,00% 98,34 

241918 2 06/03/2018 9.833,78 196,68 2,00% 3,00% 98,34 

246694 3 06/04/2018 9.833,78 196,68 2,00% 3,00% 98,34 

251023 4 04/05/2018 9.833,78 196,68 2,00% 3,00% 98,34 

255618 5 05/06/2018 9.833,78 196,68 2,00% 3,00% 98,34 

260273 6 05/07/2018 9.833,78 196,68 2,00% 3,00% 98,34 

265328 7 03/08/2018 13.720,16 274,40 2,00% 3,00% 137,20 

Total 3.323,77 

Fonte: Processos de pagamento e Notas Fiscais referentes ao Contrato 004/2015. 
 

Conforme cálculos acima, até o mês de julho de 2018, foi pago pela Fundacentro valor 

total de R$347.200,42, acima do legalmente previsto, à empresa Liderança Limpeza e 
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Conservação Ltda, em razão da diferença de valor calculada do ISSQN nas unidades, 

R$343.876,65 no CTN e R$3.323,77 no ERBS. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Utilização, nas planilhas de formação de preços da licitante vencedora do certame, de 

alíquotas de ISSQN superiores às alíquotas reais cobradas pelas Prefeituras de São Paulo 

e Santos.   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 071/PRES, de 09 de novembro, a Fundacentro assim se manifestou: 

“Foi acionado o Serviço de Contabilidade da FUNDACENTRO para 
levantamento dos valores de ISSQN recolhidos a partir das NFS-e de prestação 
de serviços para o CTN e o Escritório de Representação da Baixada Santista 
(ERBS) desde o início da contratação, porém em razão do volume de 
informações envolvidas, o prazo concedido para resposta não foi suficiente. 

Por outro lado, informamos que as repactuações dos anos de 2017, já formalizada, e de 

2018, em análise, em razão de valores retroativos devidos à Contratada, permitirão à 

FUNDACENTRO ter montante suficiente para a glosa de tais valores, caso se verifique 

que efetivamente houve pagamento a maior à empresa.  

Cumpre salientar que a Administração adotou, a partir de 2018, um novo procedimento 

nos Editais dos pregões em andamento cujo objeto inclui mão de obra com dedicação 

exclusiva.  

Esses Editais passaram a incluir, como anexo, planilhas em formato eletrônico para 

preenchimento pelas licitantes, cujos módulos de tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários foram previamente preenchidos pela Administração com os percentuais 

estabelecidos pela legislação vigente e tiveram suas células bloqueadas para edição, 

impedindo que as licitantes alterem tais percentuais, como por exemplo, o do ISSQN.” 

   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A constatação permanece pois, a Fundacentro informou que o setor de contabilidade está 

fazendo um levantamento “dos valores de ISSQN recolhidos a partir das NFS-e de 

prestação de serviços para o CTN e o Escritório de Representação da Baixada Santista 

(ERBS) desde o início da contratação, porém em razão do volume de informações 

envolvidas, o prazo concedido para resposta não foi suficiente”, porém, “que as 

repactuações dos anos de 2017, já formalizada, e de 2018, em análise, em razão de 

valores retroativos devidos à Contratada, permitirão à FUNDACENTRO ter montante 

suficiente para a glosa de tais valores, caso se verifique que efetivamente houve 

pagamento a maior à empresa”. (original sem grifo) 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
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Recomendação 1: Que a Fundacentro realize levantamento dos valores de ISSQN 

recolhidos a partir das NFS-e de prestação de serviços para o CTN e o ERBS desde o 

início da contratação, compare com os valores constantes da planilha de formação de 

preços da empresa contratada, e realize a glosa dos valores pagos a maior com a devida 

correção. 

 

 

1.2.1.8 INFORMAÇÃO 
 

Morosidade na análise/concessão dos processos de repactuação. 

 

Fato 
 

O Parágrafo 3º do Art. 40 da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, do MPOG 

tem o seguinte comando: 

 

“Art. 40. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada 

de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha 

de custos e formação de preços ou do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que 

fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação. 

 

 § 3º A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta 

dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos 

custos.” 

 

No entanto, da análise das repactuações referentes ao Processo nº 758/2014 identificou-

se uma certa demora entre o pedido de repactuação por parte da contratada e a efetivação 

dessa repactuação como podemos ver abaixo: 

 

Para a primeira repactuação – temos o Ofício da Liderança nº 0196/2016/DC-REPAC, de 

22 de dezembro de 2015, solicitando o primeiro pedido de repactuação para o Centro 

Técnico Nacional – CTN, o Escritório de Representação de Campinas – ERCA e o 

Escritório de Representação da Baixada Santista – ERBS. Já o Termo Aditivo nº 

002/2016 referente a essa repactuação é 03 de novembro de 2016; 

 

Para a segunda repactuação – temos um primeiro Ofício da Liderança nº 0356/2017/DC-

REPAC, de 14 de fevereiro de 2017, solicitando a segunda repactuação, porém informa 

que “após o registro de todas as convenções coletivas complementaremos nosso pleito...” 

e Requer que “seja recebido o presente ofício e resguardado o direito a contratada à 

repactuação do contrato.... referente ao período de 2017, retroativo à data base em janeiro 

de 2017. O Ofício da Liderança nº 1342/2017/DC-REPAC, de 30 de junho de 2017, 

solicitando o segundo pedido de repactuação para o Centro Técnico Nacional – CTN, o 

Escritório de Representação de Campinas – ERCA e o Escritório de Representação da 

Baixada Santista – ERBS, e encaminha a convenção coletiva e planilhas de custo. Já o 

Termo de Apostilamento nº 03/2018 referente a essa repactuação é 31 de agosto de 2018;. 
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Diante do acima exposto conclui-se que o setor responsável pelo acompanhamento de 

contratos da Fundacentro não está sendo efetivo o suficiente para a análise e aprovação 

dos pedidos de repactuação tempestivamente. 

 

Por meio do Ofício nº 071/PRES, de 09 de novembro, a Fundacentro assim se manifestou: 

“A análise do pleito de repactuação do Contrato nº 04/2015 é uma tarefa bastante 

complexa, que envolve 74 Planilhas de Custos e Formação de Preços e Convenções 

Coletivas de Trabalho de 14 Sindicatos de Asseio e Conservação diferentes, visto que a 

FUNDACENTRO possui Unidades Administrativas em 14 municípios, nas cinco regiões 

do Brasil.  

Como consequência do elevado número de fatos geradores – diferentes datas-base e 

datas de reajuste da tarifa do transporte público - o número de pleitos de repactuação 

por parte da Contratada também é grande e tem sido feitos sequencialmente, muitas vezes 

com diferença de dias.  

Apesar da previsão legal de divisão da repactuação em tantas parcelas quanto forem 

necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajuste de preços da 

contratação, os pleitos de repactuação do Contrato nº 04/2015, por motivo de 

economicidade, foram agrupados para formalização através de um mesmo instrumento.  

Isso porque o tempo despendido para a correção dos inúmeros erros presentes nas 

planilhas apresentadas pela Contratada aliado ao tempo empregado pela Contratada 

para comprovar a variação de custos, apresentando os comprovantes de reajuste de 

salários e benefícios, solicitados pela Coordenação de Administração, gera sobreposição 

de prazos entre os diferentes pleitos.  

Somado a todos esses fatores, é importante salientar que a Coordenação de 

Administração atua, com número reduzido de servidores, na gestão de mais de 50 

contratos, dentre outras atividades.  

O levantamento efetuado nos autos do processo de contratação mostra que, além do 

Ofício citado no Relatório Preliminar, a Contratada pleiteou a repactuação para o ano 

de 2016 através dos seguintes Ofícios: 

Data do 

pleito 

Ofício nº Unidade Fato gerador 

04/01/2016 0196/2016/DC-REPAC-

compl 

CTN/ERCA/ERBS Tarifa transporte público 

11/01/2016 0197/2016/DC-REPAC CEPA CCT e tarifa transporte público 

13/01/2016 0193/2016/DC-REPAC CRMG CCT e tarifa transporte público 

13/01/2016 0189/2016/DC-REPAC CEPR CCT e tarifa transporte público 

14/01/2016 0192/2016/DC-REPAC ERMS CCT e tarifa transporte público 

25/01/2016 0190/2016/DC-REPAC CESC CCT e tarifa transporte público 

27/01/2016 0199/2016/DC-REPAC CERS CCT e tarifa transporte público 

01/02/2016 0195/2016/DC-REPAC CRBA CCT e tarifa transporte público 

16/02/2016 0191/2016/DC-REPAC CRPE CCT e tarifa transporte público 

23/02/2016 0194/2016/DC-REPAC CRDF CCT e tarifa transporte público 
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08/03/2016 0188/2016/DC-REPAC CEES CCT e tarifa transporte público 

22/06/2016 1823/2016/DC-REPAC-

compl 
CERJ CTN CERS 

CESC CRDF CEPR 

Remanejamento de vagas 

15/07/2016 0198/2016/DC-REPAC CERJ CCT e tarifa transporte público 

 

Foi elaborado o Termo Aditivo nº 02/2016, firmado em 03/11/2016.  

No ano de 2017, embora a Contratada tenha apresentado sua proposta na licitação com 

base nas Convenções Coletivas dos Sindicatos de Asseio e Conservação, a mesma 

pleiteou a repactuação dos postos de Motoristas, como categoria diferenciada, para o 

CRPE, o CRMG e o CEES através dos seguintes Ofícios: 

Data do pleito Ofício nº Unidade Fato gerador 

15/02/2017 0372/2017/DC-REPAC CRMG CCT Motoristas 

15/02/2017 0376/2017/DC-REPAC CEES CCT Motoristas 

16/02/2017 0371/2017/DC-REPAC CRPE CCT Motoristas 

 

Com base no Parecer nº 079/2017/AGU/PGF/PF/FUNDACENTRO-rcs e na Nota 

Técnica nº 041/2017/AGU/PGF/PF/FUNDACENTRO-rcs foi firmado, em 24/08/2017, o 

Termo de Apostilamento nº 01/2017, concedendo a repactuação para os referidos postos.  

A repactuação de todas as outras categorias diferenciadas de todas as Unidades, além 

dos postos regidos pelas Convenções Coletivas dos Sindicatos de Asseio e Conservação, 

foi pleiteada através dos seguintes Ofícios: 

Data do pleito Ofício nº Unidade Fato gerador 

19/06/2017 1246/2017/DC-REPAC CRMG CCT e tarifa transporte público 

19/06/2017 1255/2017/DC-REPAC CERJ CCT e tarifa transporte público 

16/02/2017 0371/2017/DC-REPAC CRPE CCT Motoristas 

19/06/2017 1248/2017/DC-REPAC CEPA CCT e tarifa transporte público 

28/06/2017 1330/2017/DC-REPAC CEPR CCT e tarifa transporte público 

28/06/2017 1329/2017/DC-REPAC CERS CCT e tarifa transporte público/ 

CCT Motoristas 

28/06/2017 1327/2017/DC-REPAC ERMS CCT e tarifa transporte público 

28/06/2017 1328/2017/DC-REPAC CRPE CCT e tarifa transporte público 

29/06/2017 1331/2017/DC-REPAC CRDF CCT Motoristas 

29/06/2017 1332/2017/DC-REPAC CESC CCT e tarifa transporte público 

29/06/2017 1333/2017/DC-REPAC CEES CCT e tarifa transporte público/ 

CCT Motoristas 

30/06/2017 1342/2017/DC-REPAC ERCA/ERBS CCT e tarifa transporte público/ 

CCT Motoristas 

02/08/2017 1512/2017/DC-REPAC CTN CCT Telefonistas 

31/08/2017 1650/2017/DC-REPAC CRPE CCT Motoristas 
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05/09/2017 1650/2017/DC-REPAC CESC CCT Motoristas 

19/09/2017 1727/2017/DC-REPAC ERCA CCT Motoristas 

19/09/2017 1731/2017/DC-REPAC CTN CCT Garçons 

20/09/2017 1729/2017/DC-REPAC CRBA CCT e tarifa transporte público 

05/01/2018 0011/2017/DC-REPAC CEPR CCT Motoristas 

12/01/2018 0057/2017/DC-REPAC CTN CCT Motoristas 

07/03/2018 0351/2017/DC-REPAC ERBS CCT Motoristas 

 

Seguindo a conduta adotada para a repactuação dos postos de Motoristas, analisamos 

todas as planilhas, com a inclusão das Convenções Coletivas das categorias 

diferenciadas, etapa essa que demandou tempo considerável para sua execução.  

O Parecer nº 057/2018/AGU/PGF/PF/FUNDACENTRO-rcs, de 22/05/2018, 

diferentemente do estabelecido pelo Parecer e pela Nota Técnica supracitados, indicou 

que o pleito deveria ser concedido com base apenas nas Convenções Coletivas dos 

respectivos Sindicatos de Asseio e Conservação.  

Considerando haver duas condutas para situações similares, a Coordenação de 

Administração fez nova consulta à Procuradoria Jurídica, que emitiu, em 08/06/2018, a 

Nota Técnica nº 033/2018/AGU/PGF/PF/FUNDACENTRO-rcs, retificando o 

posicionamento do Parecer nº 079/2017 supracitado e mantendo a orientação de 

utilização apenas das Convenções Coletivas dos respectivos Sindicatos de Asseio e 

Conservação,  

Assim, todas as planilhas de custos foram refeitas, inclusive aquelas dos postos 

repactuados através do Termo de Apostilamento nº 01/2017, o que novamente demandou 

tempo considerável para sua execução.  

Foram elaborados o Termo de Apostilamento nº 02/2018, que retificou o Termo de 

Apostilamento nº 01/2017, e o Termo de Apostilamento nº 03/2018 que formalizou a 

repactuação de 2017 para todos os postos, de todas as Unidades, ambos firmados em 

31/08/2018.  

A repactuação do ano de 2018 está sob análise da Coordenação de Administração e foi 

pleiteada através dos seguintes Ofícios: 

Data do pleito Ofício nº Unidade Fato Gerador 

10/01/2018 0033/2018/DC-REPAC ERMS CCT e tarifa transporte público 

10/01/2018 0034/2018/DC-REPAC CERS CCT e tarifa transporte público 

12/01/2018 0058/2018/DC-REPAC CRBA CCT e tarifa transporte público 

23/02/2018 0282/2018/DC-REPAC CESC CCT e tarifa transporte público 

23/02/2018 0283/2018/DC-REPAC CEPR CCT e tarifa transporte público 

14/03/2018 0161/2018/DC-REPAC CRDF CCT e tarifa transporte público 

14/03/2018 0301/2018/DC-REPAC CEES CCT e tarifa transporte público 

15/03/2018 0390/2018/DC-REPAC CRPE CCT e tarifa transporte público 

16/03/2018 0395/2018/DC-REPAC CEPA CCT e tarifa transporte público 
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16/03/2018 0398/2018/DC-REPAC CRMG CCT e tarifa transporte público 

20/03/2018 0420/2018/DC-REPAC CTN/ERCA/   

ERBS 

CCT e tarifa transporte público 

29/05/2018 0957/2018/DC-REPAC CERJ CCT e tarifa transporte público 

 

Em 21/09/2018 a Coordenação de Administração solicitou à Contratada as 

comprovações de aplicação dos reajustes de salários e benefícios previstos nas 

respectivas Convenções Coletivas de Trabalho, porém até o presente momento tais 

documentos não foram apresentados.  

Por fim, salientamos que todos os Termos firmados com a Contratada incluem cláusula 

que resguarda o direito da mesma à repactuação dos postos não contemplados com 

reajustes até aquele momento”. 

 

Conforme a manifestação da unidade auditada, a demora na análise/concessão das 

repactuações deve-se principalmente: ao grande número de planilhas de custos e 

formação de preços (74), que devem ser analisadas e comparadas com 14 convenções 

coletivas de trabalho e 14 decretos de majoração das tarifas de ônibus, pois a Fundacentro 

está presente em 14 cidades nas cinco regiões do país; a demora da contratada em 

documentar/comprovar os fatos geradores; e o fato da empresa apresentar as planilhas 

com erros que necessitam de correção por parte desta. 

Considerando que a atual Administração da Fundacentro já instruiu Processo licitatório 

nº 264001.000476/2018-51 para contratação de serviços de apoio administrativo, cuja 

adjudicação será por item, espera-se que para os novos contratos os processos de 

análise/concessão deverão ser mais céleres. 

 

  
##/Fato## 

1.2.1.9 INFORMAÇÃO 
 

Verificação das repactuações. 

 

Fato 
 

Em análise ao processo 264001.000758/2014-24 da Fundacentro, verificaram-se 

repactuações referentes ao contrato nº 004/2005, relativas aos anos de 2016 e 2017. 

 

A partir do respectivo processo, selecionou-se uma amostra de repactuações, tendo com 

parâmetro os valores envolvidos nas repactuações, relacionadas às seguintes unidades da 

Fundacentro: 

  

Quadro 01 – Valores repactuados para os anos de 2016 e 2017 

Unidade 

Valor 

mensal 

repactuado 

(R$) 

Valor mensal 

antes da 

repactuação do  

 

% de 

incremento na 

repactuação 

 

Fato gerador 
Vigência a 

partir de 
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(R$) 

CTN 

383.031,23* 

409.976,65 

 

-6,6* 
CCT Asseio e 

Conservação SP 2016 
01/01/2016 

391.114,97 2,1 

Reajuste de tarifa do 

transporte público de 

São Paulo 

01/01/2016 

417.091,93 6,6 
CCT Asseio e 

Conservação SP 2017 
01/01/2017 

CRBA 

37.952,57 

34.047,88 

 

11,5 
CCT Asseio e 

Conservação BA 2016 
01/01/2016 

38.053,33 
0,3 

 

Reajuste da tarifa de 

transporte público de 

Salvador 

01/01/2017 

38.379,98 
0,9 

 

CCT Asseio e 

Conservação BA 2017 
01/07/2017 

CRDF 

38.266,07 

37.867,04 

1,0 
CCT Asseio e 

Conservação DF 2016 
20/09/2015 

48.966,42 27,9 
Realocação de postos 

de trabalho 
01/01/2016 

52.402,54 7,0 

CCT Asseio e 

Conservação DF 2017 

e reajuste da tarifa de 

transporte público de 

Brasília 

01/01/2017 

ERBS 

21.895,06 

 

20.687,58 

 

5,8 
CCT Asseio e 

Conservação SP 2016  
01/01/2016 

22.375,44 2,2 

Reajuste da tarifa de 

transporte público de 

Santos 

01/01/2016 

23.908,73 6,8 

CCT Asseio e 

Conservação SP 2016 

e reajuste da tarifa de 

transporte público de 

Santos 

01/01/2017 

Fonte: Processo 758/2014 - Fundacentro. 

*realocação de postos de trabalho 

 

Para fazer face à elevação dos custos da contratação e à adequação dos preços contratuais 

aos novos preços de mercado, a Fundacentro repactuou os preços relativos ao contrato, 

tendo por base as Convenções Coletivas de Trabalho - CCT para os anos de 2016 e 2017 

e reajustes das tarifas de transporte público. 

 

As repactuações também foram feitas levando-se em consideração os custos constantes 

nas planilhas da proposta original, conforme Nota Técnica da área jurídica da unidade. 

 

Conforme Nota Técnica nº 033/2018/AGU/PGU/PF/FUNDACENTRO, informa que a a 

Administração ao conceder os pedidos de repactuação atente para que os instrumentos 

normativos coletivos sejam firmados pelos sindicatos que subscreveram aqueles que 

forma apresentados por força da proposta original que compôs inicialmente a planilha de 

custo da contratada. 

 

Além da posição da área jurídica favorável às repactuações, as Convenções Coletivas de 

Trabalho – CCT apresentadas, referentes aos Estados de São Paulo, Bahia e Distrito 

Federal, e os  
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decretos que demonstram o reajuste das tarifas de transporte público, serviram de subsídio 

para a análise da amostra selecionada, referentes aos anos de 2016 e 2017. 

 

Em complemento às análises efetuadas foram feitas consultas junto ao SICAF e ao 

CADIN, bem como verificada e existência de disponibilidade orçamentária para as 

repactuações. 

 

Assim, conclui-se, a partir da análise das planilhas de custo e formação de preços 

apresentadas pela empresa Liderança, com vistas aos reajustes dos valores contratados, 

que as repactuações foram realizadas em observância a valores constantes das 

Convenções Coletivas de Trabalho para cada categoria e às tarifas de transporte público.  

 

  
##/Fato## 
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