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Análise Gerencial 
 

Por meio deste relatório apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação 
dos Resultados da Gestão na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, realizado de acordo com os preceitos 
contidos na Ordem de Serviço nº 201411167 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 

Os trabalhos foram realizados na Sede da Controladoria-Geral da União, no 
período de 09/09/2014 a 28/11/2014, em Brasília, por meio de pesquisa nos Sistema 
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, Sistema Integrado de 
Administração Financeira – SIAFI, SIGA Brasil, Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados - CAGED, pesquisa em editais, atas de pregões e propostas de empresas 
vencedoras publicadas no sítio eletrônico Comprasnet, além de outras fontes de 
informação relacionadas ao objeto da auditoria.  

O macroprocesso da SLTI analisado se refere à “implementação de modelos de 
compras e contratações de forma otimizada para ganho de escala e redução de custos 
operacionais”. Foi dado enfoque nas contratações de terceirização de limpeza e 
conservação e, também, de vigilância armada. O macroprocesso analisado está inserido 
na missão da Unidade, qual seja a de “definir e apoiar políticas e diretrizes para gestão e 
governança em logística, governo eletrônico e tecnologia da informação e comunicação para 
os Órgãos da Administração Pública Federal”. 

A terceirização dos serviços de limpeza e vigilância é recorrente na Administração 
Pública Federal e tem como objetivo a redução de custos e o aumento da eficiência 
operacional. Em que pese o objetivo das terceirizações de vigilância, limpeza e 
conservação ser o de reduzir custos, os dispêndios com tais contratações têm crescido 
acentuadamente nos últimos exercícios1, chegando ao montante, em 2013, de cerca de 
R$ 6,29 bilhões2. Cabe ressaltar, também, a importância do setor público na demanda por 
estes serviços, correspondendo a aproximadamente 30% da demanda por vigilância 
armada e 60% dos serviços de limpeza e conservação no Brasil3.  

                                                 
1 As despesas com locação de mão-de-obra têm crescido de forma acelerada nos últimos anos em 
comparação com outros dispêndios governamentais. Em 2009, representavam 4,71% das despesas 
primárias discricionárias (exceto PAC), passando para 7,32% dessas em 2013.  
2 Dados retirados do SIAFI Gerencial - Referências da pesquisa: pagamentos totais do exercício (LOA + 
Restos a pagar). Classificação Econômica da Despesa: 339037; 
3 Dados retirados do IV ESSEG – Estudo do Setor de Segurança Privada (2014) e Pesquisa FEBRAC 2012 
– A Força do Setor. 



 

 

Dessa forma, melhorias no modelo de contratação e na eficiência operacional 
desses contratos apresentam potencial relevante de economia de recursos públicos e 
impactam diretamente a dinâmica dos setores envolvidos.    

Dada a relevância do tema, o escopo definido para a ação de controle foi o de 
avaliar o processo relacionado às contratações dos serviços de vigilância, limpeza e 
conservação pelos órgãos do SISG sob a ótica da economicidade e eficiência. 

Os objetivos específicos definidos foram: 

 produzir diagnóstico da evolução dos gastos empreendidos pela 
Administração Pública Federal relacionados aos serviços de vigilância, 
limpeza e conservação predial; 

 avaliar a consistência e razoabilidade da metodologia de cálculo utilizada 
pela SLTI/MP para compor o preço referencial dos serviços de limpeza, 
conservação e vigilância; 

 avaliar a razoabilidade dos referenciais de produtividade definidos pela 
SLTI/MP para os serviços de limpeza e conservação predial; 

 prospectar e avaliar a forma de contratação dos serviços de vigilância, 
limpeza e conservação; 

 avaliar a suficiência dos dados das contratações dos serviços em tela 
disponíveis nos sistemas estruturantes da Administração Pública Federal 
para gerenciar os processos analisados. 

 

CONJUNTURA 

A SLTI/MP firmou, em 2010, o Contrato nº 11/2010 com a Fundação Instituto de 
Administração – FIA, para realização de estudos sobre a composição dos preços dos 
serviços de vigilância, limpeza e conservação, objetivando estabelecer os valores 
máximos e mínimos para a contratação pelos órgãos aderentes ao Sistema de Serviços 
Gerais - SISG. 

As Portarias, publicadas pela SLTI, referentes aos serviços de limpeza e 
conservação indicam limites mínimos de produtividade por servente em jornada de oito 
horas diárias, de acordo com o tipo de área a ser limpa. Já as Portarias de vigilância trazem 
valores referenciais para os três tipos mais usuais de postos contratados pela 
Administração Pública: 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a 
sexta-feira, envolvendo 1 (um) vigilante; 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a 
domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; 
e 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes, 
em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.  

A partir de 2014, sempre que ocorre atualização de uma portaria, a memória de 
cálculo e a metodologia utilizada pela FIA são disponibilizadas no sítio do Comprasnet4 
na forma de Cadernos Técnicos específicos para cada Unidade da Federação. Os valores 
publicados vinculam as Unidades integrantes do SISG tanto no momento da contratação 
quanto nas renovações contratuais, visto que se trata de serviço de natureza continuada. 

Cabe destacar, também, dois fatos em curso que, em conjunto, impactam o tema: 
a criação da Central de Compras no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 
a nova contratação de empresa para realizar estudos sobre os mencionados valores 

                                                 
4 www.comprasgovernamentais.gov.br/governo/publicacoes/terceirização 



 

 

limites em substituição ao contrato vigente com a Fundação Instituto de Administração. 
Tais fatos atribuem a presente auditoria tempestividade em sua realização e relevância 
na função de aprimorar a gestão pública.  

 

2. Resultados dos trabalhos 

ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 

Primeiramente, buscou-se quantificar o número de postos contratados pela 
Administração Pública Federal. Essa análise se mostrou complexa, visto que não há no 
Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais - SIASG a possibilidade de apurar 
o número de postos por contrato administrativo com o nível de confiança desejado, dada 
a imprecisão das informações ali contidas5. Dessa forma, foi utilizado como proxy o valor 
total homologado, nos anos de 2009 a 2013, para todos os tipos de descrição de serviço 
de vigilância.  

Analisando as contratações das três categorias de vigilância – orgânica, integrada 
e eletrônica, os resultados mostraram que não há uma tendência de movimento conjunto 
dos órgãos do SISG no sentido de optar pela contratação dos serviços de segurança 
integrada e eletrônica, visto que os valores totais homologados para estas categorias 
apresentaram oscilação no período analisado. 

Ainda no que tange aos postos de vigilância, realizou-se análise comparativa entre 
os postos diurnos e noturnos, no sentido de testar a hipótese de que no período noturno 
a atividade de vigilância nos órgãos públicos demandasse menor número de postos. Isso 
porque os órgãos e entidades públicas, exceto casos excepcionais, funcionam no período 
diurno, e é nesse período que se exige maior controle sobre o fluxo de pessoas, 
equipamentos e documentos.  

Entretanto, analisando-se os dados do SIASG, evidenciou-se uma tendência de 
que os valores totais homologados para as categorias de postos noturnos se aproximem 
do total homologado para os postos diurnos. A fim de colher evidências adicionais sobre 
a questão, foi realizada verificação na proporção do número de postos diurnos e noturnos 
contratados em amostra de editais colhidos do sítio eletrônico Comprasnet. Assim, 
verificou-se, da análise, que em 25 dos 32 editais (78,2%) foram contratados ou o mesmo 
número de vigilantes noturnos e diurnos (22 casos) ou número maior de vigilantes 
noturnos (3 casos). Apenas em 7 editais (21,8%) pesquisados o número de vigilantes 
noturnos contratados foi menor que o número de vigilantes diurnos. 

Portanto, a hipótese de que no período noturno a demanda por postos de 
vigilante é menor do que no período diurno não foi verificada na amostra pesquisada nem 
nos dados pesquisados no SIASG. Tal fato, entretanto, implica em possibilidade de 
racionalização na contratação de tais postos, o que poderia gerar economia ao erário. 
Cumpre ressaltar que uma diminuição dos postos noturnos em relação aos diurnos em 
um percentual de 30% implicaria em economia de cerca de 13 milhões de reais 
anualmente. 

Quanto à aplicação dos limites referenciais da SLTI, com base em amostra de 
editais recolhidos do Comprasnet, verificou-se que a maioria dos postos licitados se 
encontrou dentro dos limites estipulados nas Portarias. Cabe esclarecer não se tratar de 
amostra estatística, devendo os resultados obtidos ser analisados com parcimônia.  

                                                 
5 As inconsistências das informações do SIASG são tratadas em tópico distinto. 



 

 

Adicionalmente, observou-se que aproximadamente 5% dos itens pesquisados 
obtiveram valores contratados acima do máximo referencial da SLTI e 6% obtiveram 
valores abaixo do mínimo referencial. Também foram encontrados valores homologados 
maiores que o preço de referência dos itens licitados. Os percentuais dos custos indiretos 
encontrados variaram bastante, entre 0,10% e 20% do total do valor pago por cada 
vigilante. A mediana do percentual dos custos indiretos, com base na amostra, foi de 
4,00% e a média 5,52%.  

Ressalta-se o fato de 74,03% dos itens analisados apresentar despesas indiretas 
inferiores ao referencial estabelecido pela SLTI/MP de 6%. Do mesmo modo, 81,82% 
desses itens apresentou percentual de lucro abaixo de 6%, com média acumulada de 
3,02%, em contraposição ao valor estabelecido pela SLTI/MP de 6,79%. Tais resultados 
evidenciam a necessidade de revisão nos parâmentros referenciais adotados pela SLTI. 

 

ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

A partir da análise de 66 editais de limpeza e conservação foram encontradas 
inconsistências na metodologia de cálculo utilizada pela SLTI/MP para compor os preços 
referenciais, sendo as principais quanto à estimativa do custo dos insumos, ao valor 
padrão de lucro do BDI, e à utilização dos índices de produtividade mínima no 
estabelecimento dos referenciais de inexequibilidade. 

Especificamente quanto à produtividade, constatou-se a possibilidade de revisão 
dos seus referenciais mínimos, evidenciada pela adoção de valores em média 50% 
superiores ao referencial em 38% da amostra analisada, bem como por pesquisas em 
fontes especializadas indicarem produtividades de 90% a 300% superiores como 
referência na iniciativa privada e/ou experiência internacional. Importante ressaltar que 
um incremento linear de 10% nos referenciais de produtividade implicaria, após a 
repactuação de todos os contratos, em economia de cerca de 77 milhões de reais. 

Mais ainda, considerou-se desarrazoada a utilização do mesmo referencial de 
produtividade para a definição tanto do preço máximo de contratação quanto do preço 
de inexequibilidade, fazendo-se necessário estudar a conveniência e oportunidade de se 
estabelecer produtividades máximas que supram a função de acautelar o gestor contra 
uma proposta possivelmente inexequível sem, contudo, inibir a contratação de 
produtividades superiores, mais econômicas para o erário. 

Efetuou-se, ainda, estudo sobre a forma de contratação dos serviços de limpeza 
e conservação, onde se identificou diversas possibilidades de melhorias que podem ser 
adotadas de modo a obter preços mais competitivos, tais como a necessidade de 
melhoria nas informações disponibilizadas nos editais, a padronização das métricas de 
contratação, a adoção de especificações orientadas por resultados ao invés de por 
processos e a segregação dos custos com insumos de higiene dos custos específicos de 
limpeza. 

 

ANÁLISE DA METODOLOGIA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS - 
PREÇOS MÁXIMOS E CENÁRIO DE ATENÇÃO DEFINIDOS PELA 
SLTI/MP 

Nesse tópico foi avaliada a consistência da metodologia utilizada pela Fundação 
Instituto de Administração – FIA, referendada pela SLTI/MP, para definição do custo 
referencial dos serviços de vigilância, limpeza e conservação contratados pela 
Administração Pública. A análise foi segregada em duas partes: avaliação do cenário de 



 

 

preços máximos, detalhada por módulos; e do cenário de atenção. A análise se baseou 
nos cadernos de logística “Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial” e “Prestação 
de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação. 

Concluiu-se, da análise, que a metodologia utilizada apresenta oportunidades de 
melhoria, englobando: desconsideração no custo dos trabalhadores dos valores 
referentes ao vale-transporte nas localidades que não possuem transporte público; 
revisão metodológica na definição dos preços dos uniformes visando aproximar os 
valores pesquisados das realidades das Unidades da Federação; alteração na metodologia 
adotada pela SLTI de estabelecimento de percentual da remuneração dos empregados 
para cálculo do valor dos insumos nos serviços de limpeza e conservação; exclusão do 
custo financeiro da composição do preço dos equipamentos, considerando-o no bojo do 
lucro; aprimoramento da definição dos encarregados de serviços de limpeza e 
supervisores nos serviços de vigilância; e possibilidade de inserção de redutor sobre o 
valor final do custo dos empregados, relativo ao custo do encarregado/supervisor, 

Já quanto ao cenário de atenção, que tem como objetivo indicar a possibilidade 
de inexequibilidade das propostas, proporcionando ao pregoeiro ou a autoridade 
responsável pela homologação da contratação parâmetro que possa subsidiá-lo no 
processo de tomada de decisão, a auditoria apontou a necessidade de revisão da 
metodologia de cálculo, destacando alguns pontos mais críticos, quais sejam: adoção de 
produtividade máxima aceitável; revisão dos percentuais de LDI; consideração do 
percentual médio de demissões por justa causa no cálculo da provisão para 13º salário e 
para rescisão contratual; consideração das estatísticas existentes sobre o percentual de 
desligamentos a pedido e seu reflexo na provisão para a multa de 50% sobre o saldo do 
FGTS. 

 

AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS EM SISTEMAS 
ESTRUTURANTES 

Da análise realizada ficou evidenciado que o sistema estruturante SIASG apresenta 
limitações que dificultam – e algumas vezes inviabiliza – a análise gerencial e o controle 
do cumprimento dos limites estabelecidos nas Portarias de limpeza e conservação e de 
vigilância.      

O SIASG apresenta elevado número de tipos de serviços descritos, diversos deles 
com baixa ocorrência, indicando carência de padronização mínima dos serviços, o que, 
caso ocorresse, tenderia a simplificar as especificações dos termos de referência, 
aumentar a comparabilidade entre contratos e reduzir erros individuais nas contratações, 
resultando em melhor eficiência do processo. Agrava tal situação a inexistência no 
Catálogo de Materiais e Serviços - CATMAT de uma descrição pormenorizada dos itens 
de compra. Como o campo para tal descrição é de livre preenchimento, torna-se 
extremamente difícil a tabulação desses dados para uso gerencial das informações. 

Sobre outro enfoque, pode-se concluir que as descrições genéricas dos serviços 
dificultam em alto grau as análises gerenciais sobre o comportamento dessas despesas, 
tendo em vista perderem-se os parâmetros comparativos necessários. Perde-se, 
inclusive, o potencial comparativo e fiscalizatório dos valores contratados registrados no 
sistema em relação aos parâmetros de preço publicados pela SLTI/MP. 
  



 

 

3. Conclusão 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que o macroprocesso finalístico 
“implementação de modelos de compras e contratações de forma otimizada para ganho de 
escala e redução de custos operacionais” apresenta os seguintes aspectos que contribuem 
para o alcance da missão da Unidade: 

a) Atuação contínua na melhoria dos processos e métodos de contratação, por 
parte da SLTI. 

b) Disponibilização, no sítio eletrônico Comprasnet – Terceirização, das 
produções referentes aos Cadernos Técnicos e Cadernos de Logística de 
Terceirização, bem como orientações e normas legais relativas ao tema, 
fortalecendo a transparência do macroprocesso e estimulando o controle 
social;  

c) Conhecimento da composição dos preços dos serviços de vigilância e de 
limpeza e conservação, bem como o estabelecimento de valores máximos e 
mínimos para a contratação pelos órgãos aderentes ao Sistema de Serviços 
Gerais – SISG, mitigando, assim, o risco de contratações inexequíveis ou acima 
dos valores razoáveis; 

d) Compulsoriedade dos normativos da SLTI em relação aos órgãos e entidades 
integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG.  

Por outro lado, verificou-se que os seguintes aspectos constituem obstáculos 
para o atingimento da sua missão: 

a) As limitações existentes no sistema SIASG, cuja gestão é competência da 
própria SLTI, que dificultam sobremaneira a obtenção de um diagnóstico 
tempestivo e fidedigno das contratações públicas efetuadas pelos órgãos 
integrantes do SISG; 

b) A baixa utilização do SIASG como ferramenta gerencial, o que dificulta o 
controle, pela Secretaria, da aplicação dos valores referenciais definidos nas 
Portarias publicadas; e 

c) A ausência de revisão das produtividades referenciais para o serviço de 
limpeza e conservação, bem como da adequação dos parâmetros de BDI e 
lucro nos últimos anos.  

Nesse contexto, conclui-se que, para que a Unidade cumpra adequadamente a 
sua missão institucional, é necessário: 

a) Definir parâmetros voltados aos órgãos integrantes do SISG para a escolha 
das soluções mais eficientes e econômicas existentes no ramo de segurança – 
orgânica, eletrônica e integrada; 

b) Produzir diagnóstico sobre os postos de serviço de vigilância armada noturnos 
e diurnos, a fim de verificar possiblidade de melhoria na alocação racional 
desses na Administração Pública Federal; 

c) Revisar os atuais percentuais de lucro e de despesas indiretas utilizados para 
definição do cenário de preços referenciais para os serviços de vigilância, 
limpeza e conservação predial; 

d) Realizar estudo e revisar os atuais índices de produtividade utilizados pela SLTI 
para definição do cenário de preços máximos que a Administração Pública 
Federal se propõe a contratar para os serviços de limpeza e conservação 
predial. 



 

 

e) Alterar a legislação pertinente no sentido de implementar Acordo de Nível de 
Serviço para os serviços de limpeza e conservação predial contratados pela 
Administração Pública Federal, baseados na aferição de resultados, em 
contraposição à lógica de gestão de tarefas estabelecida na IN SLTI nº 
02/2008; 

f) Revisar a metodologia de cálculo dos cenários de atenção e, quando couber, 
dos cenários de valores máximos dos serviços de vigilância, limpeza e 
conservação predial; 

g) Promover as alterações necessárias no SIASG a fim de que o sistema reflita 
fidedignamente o valor unitário contratado, o valor total e a métrica utilizada 
na contratação pela Administração Pública Federal dos serviços de vigilância, 
limpeza e conservação predial, bem como possibilite a correta quantificação 
dos postos de vigilância contratados por tipo de serviço. 

As recomendações registradas neste relatório serão acompanhadas por meio do 
Plano de Providências Permanente da Unidade. 

 

 Brasília/DF, janeiro de 2015. 

  



 

 

_________________________________________ 
 
Ordem de Serviço nº 201411167 
 

1 Gestão Operacional                            

1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1.1 Informação 

Evolução dos gastos do Governo Federal com terceirização de serviços de 
vigilância, limpeza e conservação predial. 

 

INTRODUÇÃO 

A terceirização dos serviços de mão-de-obra é voltada tanto para a redução de 
custos quanto para o aumento da eficiência operacional da Administração Pública. Esse 
instituto possibilita a redução de estruturas administrativas e permite a especialização na 
prestação de determinados serviços acessórios e complementares. 

No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, dois 
normativos legais compõem a base jurídica da terceirização de tais serviços: o Decreto 
nº 2.271/1997 e a Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008 com suas alterações 
posteriores. 

O Decreto nº 2.271/1997, em seu 1º artigo, dispõe o seguinte: 

Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais 
acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem 
área de competência legal do órgão ou entidade. 

§ 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, 
transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, 
telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações 
serão, de preferência, objeto de execução indireta. (original sem grifo) 

Já a Instrução Normativa nº 02/2008 – SLTI/MP lança as regras e diretrizes para a 
contratação de serviços de terceirização por órgãos ou entidades integrantes do Sistema 
de Serviços Gerais – SISG. 

Segundo dados do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI6 foram 
pagos pela Administração Pública Federal, em 2013, R$ 6,29 bilhões referentes à 
prestação desse tipo de serviço. 

 
  

                                                 
6 Referências da pesquisa: pagamentos totais (LOA + Restos a pagar). Ano 2013; Classificação Econômica 
da Despesa de Terceirização de mão de obra: 339037. 



 

 

DESPESA DO GOVERNO FEDERAL COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
MÃO-DE-OBRA7 

Os dispêndios com terceirização de mão-de-obra vêm crescendo 
acentuadamente nos últimos exercícios. A tabela abaixo mostra a evolução desse tipo de 
despesa no período 2009/2013. 

Valores pagos com terceirização Locação de mão-de-obra – Adm. Pública Federal8 
ANO VALORES PAGOS VARIAÇÃO ANUAL VARIAÇÃO ACUMULADA 

2009 3.198.269.380,95 - - 

2010 3.781.329.680,85 18,23% 18,23% 

2011 4.430.033.471,56 17,16% 38,51% 

2012 5.260.119.572,46 18,74% 64,47% 

2013 6.295.667.231,62 19,69% 96,85% 

Taxa média de variação anual 18,45% 
Fonte: SIAFI Gerencial9 - 2014. 

Para efeito de comparação, foi extraído do Sistema Siga Brasil10 informações a 
respeito dos gastos totais com despesas primárias discricionárias, excluídas as despesas 
do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, apresentadas conforme segue: 

Valores Pagos Despesas Discricionárias (exceto PAC) 
ANO VALORES PAGOS* VARIAÇÃO ANUAL VARIAÇÃO ACUMULADA 

2009 67.884.647.997,48 - - 

2010 81.373.344.347,93 19,87% 19,87% 

2011 74.886.250.334,27 -7,97% 10,31% 

2012 77.866.585.206,94 3,98% 14,70% 

2013 86.014.060.155,00 10,46% 26,71% 

Taxa média de variação anual 6,59% 
Fonte: Siga Brasil11 - 2014. 
Obs.: * Incluem valores pagos em Restos a Pagar. 

As despesas discricionárias (exceto PAC) cresceram 26,71% no período descrito, 
ante um crescimento de 96,85% nas despesas com locação de mão-de-obra. Cabe 
ressaltar que as despesas com terceirização de mão-de-obra compõem as despesas 
primárias discricionárias e, a cada ano, vêm representando uma maior parcela dessa. A 
tabela a seguir mostra que as despesas com terceirização de mão-de-obra atingiram, em 
2013, 7,32% do total de despesas primárias não discricionárias (exceto PAC).  

Comparação terceirização mão-de-obra / despesas discricionárias exceto PAC 
ANO TERCEIRIZAÇÃO (A) DISCRICIONÁRIAS (B) RELAÇÃO A/B 

2009 3.198.269.380,95 67.884.647.997,48 4,71% 

2010 3.781.329.680,85 81.373.344.347,93 4,65% 

2011 4.430.033.471,56 74.886.250.334,27 5,92% 

                                                 
7 Apesar das diferenças conceituais e legais existentes entre os termos terceirização de mão-de-obra e 
terceirização dos serviços de locação de mão-de-obra, o presente relatório os tratará, doravante, como 
semelhantes.      
8 Os valores contabilizam os três poderes da União mais o Ministério Público da União. 
9 Referências da pesquisa: pagamentos totais do exercício (LOA +Restos a pagar). Classificação Econômica 
da Despesa: 339037;  
10 O Siga Brasil é um sistema de informações sobre orçamento público que utiliza a base de dados do SIAFI, 
bem como outras bases de dados sobre planos e orçamentos públicos. 
11 Referências da pesquisa: Valores pagos + Restos a pagar; Classificação Indicador de Resultado Primário 
EOF: 2-Despesas Discricionárias exceto PAC. 



 

 

ANO TERCEIRIZAÇÃO (A) DISCRICIONÁRIAS (B) RELAÇÃO A/B 

2012 5.260.119.572,46 77.866.585.206,94 6,76% 

2013 6.295.667.231,62 86.014.060.155,00 7,32% 
Fonte: Siga Brasil12 - 2014 e Siafi Gerencial13 - 2014. 

Tal constatação se torna ainda mais relevante em um orçamento rígido, como o 
orçamento da União, no qual a margem para alocação de despesas discricionárias é 
reduzido. O crescimento ocorrido nos últimos anos nas despesas com locação de mão-
de-obra pode retirar espaço orçamentário de outras despesas, tais como de 
investimentos. 

Verifica-se, portanto, que as despesas com locação de mão-de-obra têm crescido 
de forma acelerada nos últimos anos em comparação com outros dispêndios 
governamentais, em especial as despesas primárias discricionárias (exceto PAC). O 
gráfico seguinte relaciona a trajetória da despesa com locação de mão-de-obra como 
parte dos gastos discricionários da União, exceto PAC.  

Variação % - Despesa Locação mão-de-obra/Despesa Discricionária (exceto PAC) 

 
Fonte: Elaboração CGU. 

 

DISPÊNDIOS COM OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO PREDIAL 

 As despesas com contratação dos serviços de terceirização de limpeza e 
conservação predial aumentaram 109,99% no período analisado, perfazendo aumento 
anual médio de 20,50%.  

Dispêndios com Limpeza e Conservação 
ANO LIMPEZA VARIAÇÃO ANUAL VARIAÇÃO ACUMULADA 

2009 680.406.834,50 - - 

2010 823.074.868,10 20,97% 20,97% 

2011 964.942.589,28 17,24% 41,82% 

2012 1.106.869.230,17 14,71% 62,68% 

2013 1.428.781.725,08 29,08% 109,99% 

Taxa média de variação anual 20,50% 
Fonte: Siga Brasil14 - 09/2014. 

                                                 
12 Referências da pesquisa: Valores pagos + Restos a pagar; Classificação Indicador de Resultado Primário 
EOF: 2-Despesas Discricionárias exceto PAC. 
13 Referências da pesquisa: pagamentos totais do exercício (LOA +Restos a pagar). Classificação Econômica 
da Despesa: 339037; 
14 Referências da pesquisa: Valores pagos + Restos a pagar; Classificação Natureza da Despesa 339037 – 
Subelemento 02 – Limpeza e Conservação 



 

 

 Já os gastos com vigilância excederam o valor de R$ 1,8 bilhão em 2013. Este tipo 
de gasto cresceu 133,46% nos últimos 4 (quatro) exercícios, perfazendo aumento anual 
médio de 23,82% ao ano, conforme demonstrado na tabela abaixo. 

Dispêndios com Vigilância ostensiva 
ANO VIGILÂNCIA VARIAÇÃO ANUAL VARIAÇÃO ACUMULADA 

2009 804.592.044,84 - - 

2010 956.705.684,96 18,91% 18,91% 

2011 1.154.970.726,09 20,72% 43,55% 

2012 1.377.521.257,08 19,27% 71,21% 

2013 1.878.425.281,79 36,36% 133,46% 

Taxa média de variação anual 23,82% 
Fonte: Siga Brasil15 - 09/2014. 

 Vale destacar que, além das despesas com os serviços de vigilância e serviços de 
limpeza e conservação, as outras despesas com terceirização - locação de mão-de-obra 
– cresceram acentuadamente no período, conforme mostrado abaixo: 

Variação outros subelementos (ND 339037 – locação de mão-de-obra) 
SUBELEMENTO DESPESA (DESC) VARIAÇÃO 2009/2013 

Apoio administrativo, técnico e operacional 79% 

Limpeza e conservação 110% 

Manutenção e conservação de bens imóveis 129% 

Vigilância ostensiva 133% 

Serviços de copa e cozinha 141% 
Fonte: Siga Brasil16 - 09/2014. 

Nesse ponto, cabe esclarecer que as análises se basearam em valores nominais, 
sem expurgar o efeito inflacionário no crescimento das despesas no período. 

Com relação ao total dos gastos com terceirização, os dispêndios com 
terceirização de vigilância representaram, em 2013, aproximadamente 30% do total de 
despesas com terceirização de mão-de-obra, enquanto os gastos com limpeza e 
conservação corresponderam a 23% daquele total, conforme segue: 

 

Divisão dos gastos com locação de mão-de-obra (ND 339037) em 2013 

 
Fonte: Siga Brasil – 09/2014. 
                                                 
15 Referências da pesquisa: Valores pagos + Restos a pagar; Classificação Natureza da Despesa 339037 – 
Subelemento 03 – Vigilância Ostensiva 
16 Referências da pesquisa: Valores pagos + Restos a pagar; Classificação Natureza da Despesa 339037 – 
todos os Subelementos – anos 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.  
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Pode-se aventar as seguintes razões para o aumento dos gastos da Administração 
Pública com os serviços de vigilância, limpeza e conservação predial: aumentos salariais 
das categorias contratadas; aumento da margem de lucro, custos e despesas indiretas das 
empresas do setor; e/ou aumento no número de postos contratados. 

Estes pontos serão tratados em tópicos diversos ao longo do relatório. 

 

SOBRE O MERCADO DE SEGURANÇA PRIVADA, LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO 

 Conforme dados da Federação Nacional das Empresas de Segurança e 
Transporte de Valores (Fenavist)17, estima-se que em 2013 as 2.392 Empresas de 
Segurança e Transporte de Valores movimentaram no Brasil cerca de R$ 43,5 bilhões, 
empregando formalmente entre 685 e 706 mil trabalhadores, entre eles, de 625 a 645 
mil vigilantes. A Região Sudeste concentra a maior parte das empresas de segurança 
privada, com quase 43% das empresas e 48,7% dos trabalhadores do setor. Ainda 
segundo dados da Fenavist, os maiores mercados para o setor da segurança privada no 
Brasil são os bancos e o setor público.  

Dados do SESVESP - Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança 
Eletrônica, Serviços de Escolta e Cursos de Formação do Estado de São Paulo (2012) 
mostram que, em setembro de 2011, os órgãos da Administração Pública nos níveis 
Federal, Estadual e Municipal demandavam 29% dos vigilantes patrimoniais.  

 Já o setor de limpeza e conservação movimentou, em 2011, R$ 32 bilhões 
segundo dados da Federação Nacional das Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental 
(FEBRAC)18. O setor público (Federal, Estadual e Municipal) representa cerca de 60% 
desse mercado no Brasil. 

  

AUMENTOS SALARIAIS – LIMPEZA E VIGILÂNCIA 

Visando verificar o efeito dos aumentos salariais das categorias no aumento do 
gasto com terceirização, pesquisou-se a variação da remuneração das categorias de 
servente e vigilante em comparação à variação do salário mínimo e inflação em períodos 
semelhantes (2011/2014). 

Para realizar tal análise foram utilizados dados dos Cadernos Técnicos publicados 
pela SLTI/MP no site Comprasnet. A soma do salário básico, benefícios mensais e diários 
foram usados como medida para verificar a remuneração de cada categoria. Os 
resultados da variação salarial média no período, dividido por regiões para vigilantes e 
serventes, são os seguintes: 

Variação Salarial Média por Região 2011/2014 
REGIÃO VAR. MÉDIA VIGILANTE VAR. MÉDIA LIMPEZA 

Norte 50% 32% 

Centro-oeste 53% 36% 

Sul 51% 33% 

Sudeste 51% 41% 

Nordeste 49% 37% 
Fonte: Comprasnet – Cadernos Técnicos. 

                                                 
17 Dados retirados do IV ESSEG – Estudo do Setor de Segurança Privada (2014). 
18 Pesquisa FEBRAC 2012 – A Força do Setor. 



 

 

 A variação da remuneração dos vigilantes superou substantivamente a variação da 
remuneração dos serventes. Certamente contribuiu para esse fato a edição da Lei nº 
12.740, de 8 de dezembro de 2012 que estendeu às atividades profissionais de segurança 
pessoal ou patrimonial o adicional de periculosidade no valor de 30% sobre o salário. 

 Cabe ressaltar, ainda, que a variação da remuneração dos vigilantes para todas as 
regiões brasileiras ficou acima da inflação oficial do período (24,89%) e acima da variação 
do salário mínimo (32,84%). Já a variação da remuneração dos serventes, apesar de ter 
ficado acima da inflação para todas as regiões, seguiu a variação do salário mínimo para a 
região Norte e Sul. 

Cabe, nesse momento, ponderarmos sobre como se dá a formação do lucro das 
empresas contratadas pela Administração Pública para fornecimento de mão-de-obra 
prestadora dos serviços de vigilância, limpeza e conservação predial. 

Conforme disposto na Instrução Normativa SLTI nº 06, de 23/12/2013, em seu 
Anexo I, inciso X, o lucro é o ganho decorrente da exploração da atividade econômica, 
sendo calculado mediante incidência percentual sobre a remuneração, benefícios mensais 
e diários, encargos sociais e trabalhistas, insumos diversos e custos indiretos. 

Ou seja, o lucro da empresa de terceirização, no caso de limpeza e vigilância, é 
diretamente proporcional ao total dos custos diretos, aí inclusos a remuneração dos 
funcionários que irão executar os serviços. Isso significa, a priori, que quanto maior a 
remuneração dos trabalhadores nos contratos com a Administração Pública, maior o 
lucro que as firmas poderão auferir nestes contratos. 

Percebe-se, então, que nos casos de terceirização dos serviços de limpeza, 
conservação e vigilância há uma relativa convergência de interesses entre empresários e 
empregados na estipulação das remunerações em convenções coletivas, visto que 
maiores remunerações satisfazem as demandas salarias das categorias citadas e permitem 
aos empresários auferir maiores lucros nos contratos firmados junto à Administração 
Pública. 

Ressalta-se, ainda, que as Convenções Coletivas de Trabalho19 e dissídios 
trabalhistas têm força vinculante para a Administração Pública e setor privado, em 
consonância com o estabelecido no art. 7º, inciso XXVI da Constituição20. Assim, o 
acordo realizado entre empregados e empresários de determinado setor acabam por 
vincular os preços pagos pela Administração Pública para terceirização de serviços. 

A Instrução Normativa 02/2008 da SLTI/MPOG corrobora o disposto na 
Constituição, prescrevendo em seu artigo 37, §4º, o seguinte: 

§ 4º A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, 
dissídio ou convenção coletiva deve repassar integralmente o aumento de 
custos da mão de obra decorrente desses instrumentos. (Incluído pela 
Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009) 

                                                 
19 Consolidação das Leis do Trabalho, Art. nº 611: 

“Art. 611 – Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois 
ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam 
condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações 
individuais do trabalho.” 

20 Constituição da República, Art. nº 7: 
“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 
................................................................................  
XXVI  –  reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;” 



 

 

Já as Portarias que especificam os valores limites máximos e mínimos para limpeza 
e vigilância, publicadas pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, definem o seguinte: 

Art. 3º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria não limitam a 
repactuação de preços que ocorrer durante a vigência contratual, mas 
apenas os preços decorrentes de nova contratação ou renovação de 
contrato, tendo em vista que o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
assegura aos contratados o direito de receber pagamento mantidas as 
condições efetivas da proposta. 

(...)  

“Art. 6º A atualização dos valores limites estabelecidos nesta Portaria é 
uma prerrogativa discricionária da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão SLTI/MP – 
MP, que poderá, inclusive, reduzi-los, caso verifique que os atuais valores 
estão acima do valor de mercado, por qualquer motivo. 

Parágrafo único. Os valores limites estabelecidos nesta Portaria são válidos 
independentemente da ocorrência de novos Acordos, Dissídios ou 
Convenções Coletivas, e enquanto não forem alterados ou revogados por 
nova Portaria.”  

Observa-se, então, que as convenções coletivas são definidas por sindicatos e 
empresas privadas sem a participação formal do Estado em sua pactuação, ainda que o 
setor público figure como maior contratante dos serviços de locação de mão-de-obra em 
diversas localidades. 

Nesse sentido, Madela21 (2012) chama a atenção para o fato de que “as convenções 
e acordos coletivos podem elevar salários e, consequentemente, gerar aumento dos encargos 
trabalhistas das empresas prestadoras de serviço”. O autor acrescenta, ainda, que “este 
aumento gera desequilíbrio da equação econômico-financeira, o que imediatamente garante 
à empresa o direito à recomposição deste equilíbrio, ou seja, o proporcional aumento de sua 
remuneração”. Essa estrutura legal pode incentivar as firmas de terceirização a relaxarem 
nas negociações salariais, aumentando seus ganhos e gerando repasse de custos à 
Administração Pública. 

Portanto, pelo contexto mencionado, torna-se fundamental haver mecanismos 
eficientes para que a Administração Pública capture os melhores preços dos serviços no 
mercado e exija prestação de serviços qualificados, além de se tornar fundamental o 
esforço contínuo de que se contratem os serviços em quantitativos estritamente 
necessários.  

  

##/Fato##1.1.1.2 Constatação 

Amostra analisada indica possibilidades de melhoria na definição do tipo de 
contratação dos serviços de vigilância e, consequentemente, de economia à 
Administração Pública. 

 

   

                                                 
21 Monografia apresentada ao Instituto Serzedello Corrêa como parte da avaliação do Curso de 
Especialização em Orçamento Público – 4ª Edição - Impacto das negociações sindicais no orçamento 
público federal: análise das despesas com serviços terceirizados nos exercícios de 2007 a 2011. 



 

 

NÚMERO DE POSTOS CONTRATADOS – VIGILÂNCIA 

Nesse tópico trataremos do comportamento da contratação pela Administração 
Pública Federal dos tipos de soluções disponíveis para vigilância patrimonial. 

A quantificação do número de postos de vigilância contratados é complexa, visto 
que não há no Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais - SIASG a 
possibilidade de apurar o número de postos por contrato administrativo com o nível de 
confiança desejado, dada a imprecisão das informações ali contidas22. 

Dada essa dificuldade operacional e a ausência de informações sistematizadas, foi 
utilizado como proxy o valor total homologado, nos anos de 2009 a 2013, para todos os 
tipos de descrição de serviço de vigilância. Isso porque é razoável supor que o número 
de postos contratados é diretamente proporcional ao valor total homologado para os 
serviços objeto do estudo. 

Os serviços de vigilância extraídos da base de dados do SIASG foram divididos por 
tipo de segurança e tipo de posto. Destacam-se três tipos de serviços de vigilância 
distintos: segurança eletrônica, segurança orgânica e segurança integrada.  

O serviço de segurança eletrônica geralmente envolve o monitoramento por 
meio de sistema de circuito fechado de televisão (CFTV). Já o serviço de segurança 
integrada envolve o monitoramento remoto de câmeras e alarmes, juntamente com o 
serviço convencional de segurança orgânica. Por fim, o serviço de segurança orgânica, no 
âmbito do setor público, se caracteriza pela atividade exercida dentro dos limites dos 
estabelecimentos públicos com a finalidade de garantir a incolumidade física das pessoas 
e a integridade do patrimônio público. 

 Com base no SIASG foi possível extrair os valores totais homologados a cada 
ano por tipo de posto contratado, conforme segue: 

Valor Total homologado por tipo de serviço/ano - Em R$ milhões 

 
Fonte: SIASG - 2014 – elaboração CGU. 

 Os dados evidenciam uma tendência clara de aumento dos gastos com segurança 
do tipo orgânica, mesmo desprezando o efeito inflacionário e os aumentos salariais de, 
aproximadamente, 50,8%, nos últimos 4 (quatro) anos, sobre a remuneração dos 
empregados, conforme tratado no tópico “Aumentos Salarias – Limpeza e Vigilância” 
constante do item 1.1.1.1 deste relatório. 

                                                 
22 Sobre as inconsistências das informações do SIASG ver item 1.1.1.10 deste Relatório. 
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 Entretanto, evidencia-se que não há uma tendência de movimento conjunto dos 
órgãos do SISG no sentido de optar pela contratação das demais opções disponíveis de 
segurança, tal qual se vê pelas linhas correspondentes aos valores contratados para 
prestação dos serviços de Segurança Integrada e Segurança Eletrônica. 

Ainda sobre o quantitativo de postos de serviço contratados pela Administração 
Pública, realizamos análise dos valores homologados por turnos de trabalho diurno versus 
noturno. 

Os órgãos e entidades públicas, exceto casos excepcionais, funcionam no período 
diurno. É nesse período que se exige maior controle sobre o fluxo de pessoas, 
equipamentos e documentos. Não são raros os postos de vigilante utilizados 
exclusivamente para a segurança dos gabinetes de autoridades no período diurno. É 
razoável supor, então, que no período noturno a atividade de vigilância nos órgãos 
públicos deva demandar menor número de postos.     

Analogamente à análise anterior, foi utilizado como proxy o valor total 
homologado, no período de 2009 a 2013, para os tipos de descrição de serviço de 
vigilância orgânica diurna e noturna extraídos da base de dados do SIASG, ambos em 
turnos de trabalho 12x36h. Agregando os valores homologados em postos diurnos em 
uma categoria e os postos noturnos em outra, chegou-se ao seguinte resultado: 

Valor Total homologado por tipo de posto agregado DXN/ano 

 
Fonte: SIASG - 2014 – elaboração CGU. 

 Ao longo da série verifica-se uma tendência de que os valores totais homologados 
para as categorias de postos noturnos se aproximarem do total homologado para os 
postos diurnos. Tal constatação vai de encontro à suposição citada anteriormente, de 
que no período noturno a atividade de vigilância nos órgãos públicos deva demandar 
menor número de postos. Merece destaque o fato de os custos da mão de obra noturna 
serem cerca de, aproximadamente, 24% mais cara que a diurna na média de todas as 
Unidades da Federação23. Tal diferença varia de, aproximadamente, 10% no Distrito 
Federal a 32% na Bahia. 

 De outro bordo, a fim de colher evidências adicionais sobre a questão, foi 
realizada verificação na proporção do número de postos diurnos e noturnos contratados 
em amostra de editais colhidos do sítio eletrônico Comprasnet, abrangendo contratações 

                                                 
23 Segundo os valores máximos estabelecidos pela SLTI para 2014. 
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realizadas em 124 municípios de 24 Estados da Federação, cujas características são 
melhor descritas no item 1.1.1.4 deste relatório. 

 A metodologia utilizada se baseou na análise da proporção do número de postos 
contratados diurnos e noturnos para uma mesma licitação com mesmo local de prestação 
do serviço. A amostra englobou 996 postos sendo 480 diurnos e 516 noturnos, que 
correspondem a 311 itens licitados.  

Tipos de Postos Contratados 

TIPO POSTO QTDE. ITENS LICITADOS POSTOS CONTRATADOS 

12x36 Diurno 151 480 
12x36 Noturno 160 516 

TOTAL 311 996 
Fonte: SIASG - 2014 – elaboração CGU. 

Dessa amostra foram selecionados editais em que ocorreu a contratação mínima 
de 4 postos de vigilância diurnos, a fim de expurgar as situações nas quais é mais 
improvável a redução dos postos noturnos em relação aos diurnos devido ao baixo 
quantitativo de vigilantes. Seguem os dados apurados: 

Comparativo de contratação – Postos Diurnos x Noturnos 
UF MUNICÍPIO 12 HS DIURNAS   12 HS NOTURNAS 

DF Brasília 8 8 

SP São José dos Campos 4 2 

AC Rio Branco 4 4 

AC Rio Branco 5 5 

AC Rio Branco 4 4 

AC Rio Branco 4 4 

AC Rio Branco 5 5 

DF Brasília 4 4 

DF Brasília 7 7 

AP Macapá 5 5 

AP Jarí/Santana/Porto Grande 5 5 

PB Rio Tinto 8 8 

PB Mamanguape 10 10 

PB Bananeiras 7 7 

PB Areia 12 12 

PB João Pessoa 54 66 

RR Boa Vista 20 20 

DF Brasília 5 4 

PA Belém 13 12 

DF Brasília 5 3 

RJ Rio de Janeiro 4 4 

PA Santarém 6 1 

  



 

 

UF MUNICÍPIO 12 HS DIURNAS   12 HS NOTURNAS 

PA Itaituba 5 5 

DF Brasília 12 12 

DF Brasília 45 44 

RJ Rio de Janeiro 11 11 

RR Boa Vista 4 4 

ES Linhares 4 8 

DF Brasília 10 17 

AP Macapá 5 5 

DF Brasília 9 6 

DF Brasília 24 24 

TOTAL 328 336 
Fonte: SIASG - 2014 – elaboração CGU. 

Verifica-se, da análise da planilha, que em 25 dos 32 editais (78,2%) foram 
contratados ou o mesmo número de vigilantes noturnos e diurnos (22 casos) ou número 
maior de vigilantes noturnos (3 casos). Apenas em 7 editais (21,8%) pesquisados o 
número de vigilantes noturnos contratados foi menor que o número de vigilantes diurnos. 

Portanto, a hipótese de que no período noturno a demanda por postos de 
vigilante é menor do que no período diurno não foi verificada na amostra pesquisada. A 
maioria dos editais analisados buscou contratar o mesmo número de postos diurnos e 
noturnos. 

Enfim, pelos resultados das análises efetuadas julgamos necessário que seja 
realizado estudo abrangente sobre a contratação dos serviços de vigilância pela 
Administração Pública que contemple, no mínimo: 

a) Critérios, vantagens e desvantagens do uso dos serviços de vigilância armada, 
desarmada, eletrônica e integrada; 

b) Diagnóstico sobre a alocação dos postos de vigilância noturnos em 
comparação aos postos diurnos na Administração Pública; e 

c)  Critérios para dimensionamento dos postos de vigilância noturnos e diurnos 
necessários nos órgãos públicos federais. 

Com isso, será possível diagnosticar a realidade existente e propor medidas, caso 
necessárias, para racionalizar as contratações em cumprimento ao princípio da 
economicidade e da eficiência. 

Adicionalmente, ainda no que tange à racionalização dos postos, reitera-se a 
recomendação proposta pelo TCU (Acórdão nº 1.753/2008 - TCU – Plenário) no sentido 
de que a SLTI/MP oriente os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a 
otimizar os postos de vigilância, de forma a extinguir aqueles que não forem essenciais e 
substituir por recepcionistas aqueles que tenham como efetiva atribuição o atendimento 
ao público. 

  

##/Fato##Causa 
 Necessidade de estudos pormenorizados e com visão gerencial sobre a forma de 
contratação dos serviços de vigilância, no que se refere às alternativas existentes no ramo 
de segurança - orgânica, eletrônica e integrada - e à real quantidade de postos de serviço 
de vigilância armada noturnos necessária, em comparação aos postos diurnos.##/Causa## 



 

 

#/Causa##Manifestação da Unidade Examinada 

Instada a se manifestar sobre os fatos levantados, em especial quanto à realização 
de levantamento sobre os postos de serviço de vigilância armada noturnos e diurnos 
atualmente contratados pelos órgãos do SISG, a Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação – SLTI informou, por meio da Nota Técnica nº 220/DELOG/SLTI-MP, o 
seguinte:  

“a informação gerencial perquirida é possível por meio da ferramenta Business lntelligence, 
Data Warehouse DW, disponibilizada pelo prestador de serviço de Tecnologia da 
Informação. Todavia, definir o que seja "alocação racional" aos órgãos integrantes do SISG 
talvez esbarre na competência institucional e regimental desta Secretaria, visto que a 
escolha da contratação em tela, pelos órgãos e entidades do SISG, é ínsita da gestão 
administrativa da respectiva unidade, envolta em critérios que se adequem a cada 
situação, seja pela singularidade da contratação ou pela especificidade diferenciada de sua 
estrutura - o que é matéria de mérito de cada organização contratante. 

Assim, muito embora não se possa adentrar na gestão administrativa dos órgãos, entendo 
pertinente que haja um estudo a ser realizado por esta Secretaria e posterior orientação 
aos órgãos e entidades integrantes do SISG quanto a melhor ou a mais adequada 
composição em termos de alocação de pessoas no serviço de vigilância armada noturnos 
e diurnos, turno de 12x36 h, sem ingerência no quantitativo e na necessidade de cada 
unidade administrativa, observando a disponibilidade orçamentária”. 

Quanto à reiteração da recomendação expedida pelo TCU, a Unidade esclareceu 
o seguinte: 

 “Consoante à recomendação exarada pela Corte de Contas esclareço que os órgãos são 
orientados incessantemente por esta SLTI, quanto à otimização dos postos de vigilância, 
inclusive por meio de parcerias com a Escola de Administração Fazendária - ESAF, a Escola 
Nacional de Administração Pública - ENAP, bem como em atendimento aos órgãos 
solicitantes. Demais disso, essa recomendação está, hodiermamente, em caráter 
mandamental, desde 2009, conforme demonstro abaixo, no art. 51-A da JN nº 2, de 2008. 
in verbis: 

‘Art. 51-A Os órgãos/entidades da Administração Pública Federal deverão realizar estudo 
visando otimizar  os  postos  de  vigilância,  de  forma  a  extinguir aqueles que não forem 
essenciais, substituir por recepcionistas aqueles que tenham como efetiva atribuição o 
atendimento ao público e definir diferentes turnos de acordo com  as necessidades  do 
órgão ou entidade  para  postos  de escala  44h  semanais visando eliminar postos de 12 
x 36h que ficam ociosos nos finais de semana’". 

 Quanto à realização de estudo sobre as vantagens/desvantagens das alternativas 
existentes no ramo de segurança – orgânica, eletrônica e integrada - e definição de 
parâmetros voltados aos órgãos integrantes do SISG para a escolha das soluções mais 
eficientes e econômicas, a SLTI reiterou que está em processo de contratação de nova 
empresa para reestruturar o atual cenário das contratações, passando pelo escopo citado 
e  considerando a disponibilidade orçamentário-financeira da Unidade. 

 Sobre a recomendação de apresentar plano de divulgação, amplo e contínuo 
sobre a necessidade de se justificar adequadamente nos termos de referência a 
contratação de postos de vigilância noturnos em quantitativo igual ou superior àqueles 
contratados para o mesmo local em período diurno, a Secretaria esclareceu que: 

“Nesse ponto, o inciso II do art. 49 da IN nº 2, de 30 de abril de 2008, a seguir, está em 
conformação com a necessidade levantada pela CGU, o que de forma reflexa produz 
resultados mais eficientes e eficazes, posto que determina que deverá constar no Projeto 
Básico ou Termo de Referência para a contratação de serviços de vigilância, a justificativa 
do número e das características dos postos de serviço a serem contratados e os 
quantitativos dos diferentes tipos de posto de vigilância: 

‘Art. 49. Deverá constar do Projeto Básico ou Termo de Referência para a contratação de 
serviços de vigilância: 



 

 

I - a justificativa do número e das características dos Postos de Serviço a serem 
contratados; e 

II - os quantitativos dos diferentes tipos de Posto de Vigilância, que serão contratados por 
Preço Mensal do Posto.’ (grifei) 

Não obstante, em atenção à recomendação, como forma de fomentar as boas práticas 
licitatórias, informo que será divulgado no Portal de Compras Governamentais, na aba de 
terceirização – ‘orientações expedidas pela SLTI’ a necessidade de se justificar 
adequadamente nos termos de referência a contratação de postos de vigilância noturnos 
em quantitativo igual ou superior àqueles contratados para o mesmo local em período 
diurno”. 

 Quanto à conveniência e oportunidade de incluir em norma a necessidade de se 
justificar adequadamente nos termos de referência a contratação de postos de vigilância 
noturnos em quantitativo igual ou superior àqueles contratados para o mesmo local em 
período diurno, a Unidade informou: 

“No tocante a esse item, foi esclarecido no subitem 8.3 desta Nota Técnica que a IN nº 
2, de 2008 dispõe, em seu bojo, sobre o dever de justificar o número e característica dos 
postos de serviços. Todavia, para melhor exegese legislativa, será disponibilizada em meio 
eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal, norma complementar, por meio de 
Orientação Normativa, ancorada no art. 54 da referida Instrução Normativa, a seguir, 
sobre a necessidade de se justificar adequadamente nos termos de referência a 
contratação de postos de vigilância noturnos em quantitativo igual ou superior àqueles 
contratados para o mesmo local em período diurno”: 

‘Art. 54. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, que poderá 
disponibilizar em meio eletrônico informações adicionais e expedir normas 
complementares, em especial sobre as sistemáticas de fiscalização contratual e 
repactuação, e os eventuais valores máximos ou de referência nas contratações dos 
serviços.’" 

 Por fim, no tocante à possibilidade de incluir no SIASG alerta ao gestor no 
momento da inserção dos dados da licitação sobre a necessidade de se justificar, caso 
aconteça, o fato de o número de postos de vigilância noturno ser igual ou superior o 
quantitativo de postos diurnos para uma mesma licitação, a Unidade informou que tal 
demanda será formalizada junto ao SERPRO, argumentando o seguinte: 

“Esclareço que a criação de um alerta é salutar e possível, solução que trará segurança 
jurídica aos administrados e a SLTI será a elaboração da Orientação Normativa, e, 
consequentemente, o alerta no SIASG da observância de justificativa no termo de 
referência ou projeto básico quando o número de postos de vigilância noturno l 2x36 h 
seja igual ou superior ao quantitativo de postos diurnos 12x36 h para uma mesma licitação 
sem, contudo, impedir que se dê andamento ao procedimento licitatório e sem esbarrar 
na gestão administrativa do órgão ou entidade contratante. A demanda será solicitada ao 
SERPRO”. 

 

Análise do Controle Interno 

Os indícios levantados durante os trabalhos de auditoria apontam para a 
necessidade de a Administração Pública realizar amplo diagnóstico sobre a contratação 
dos serviços de vigilância, abrangendo os quantitativos atuais contratados por tipo de 
posto e as alternativas utilizadas, a fim de verificar a existência de espaço de redução de 
despesas por meio da racionalização das contratações. Cabe ressaltar que, o primeiro 
passo a ser dado é adequar o SIASG à finalidade de produzir informações gerenciais 
confiáveis para a tomada de decisão da alta administração, conforme ressaltamos no item 
1.1.1.10 deste relatório. 



 

 

Paralelamente, faz-se necessário colher informações sobre as 
vantagens/desvantagens das alternativas existentes no ramo de segurança e, assim, definir 
diretrizes voltadas aos órgãos integrantes do SISG para a contratação desses serviços. 

Nesse sentido, consideramos que a SLTI, como Órgão Central do SISG, e no 
papel de evoluir a governança das contratações da Administração Pública Federal, pode, 
em muito, contribuir para a racionalização dos gastos dispendidos quando da 
terceirização dos serviços de vigilância ao realizar os estudos propostos, subsidiando a 
definição de estratégias de compras e contratações da Administração Pública. 

Não obstante, consideramos que seria importante adotar um conjunto de 
medidas de efeitos mais imediatos visando reduzir as contratações de postos de vigilância 
em jornada noturna desnecessários. 

Primeiramente, seria importante difundir amplamente aos órgãos integrantes do 
SISG a necessidade de se justificar adequadamente nos termos de referência a 
contratação de postos de vigilância noturnos em quantitativo igual ou superior àqueles 
contratados para o mesmo local em período diurno. Deve-se avaliar, inclusive, a 
possibilidade de expedir orientação, em momento oportuno, sobre tal necessidade. 

Segundo, seria importante que o sistema SIASG alertasse o gestor no momento 
da inserção dos dados da licitação sobre a necessidade de se justificar, caso aconteça, o 
fato de o número de postos de vigilância noturno 12x36h ser igual ou superior o 
quantitativo de postos diurnos 12x36h para uma mesma licitação, eventualmente 
exigindo uma justificativa para esses casos. 

Cumpre salientar que a manifestação da Unidade vai ao encontro da análise 
realizada pelo Controle Interno no sentido de que são necessárias as melhorias e revisões 
supracitadas. 
 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realize levantamento sobre os postos de serviço de vigilância armada 
noturnos e diurnos, turno de 12x36h, atualmente contratados pelos órgãos do SISG, a 
fim de produzir diagnóstico sobre a alocação racional desses empregados na 
Administração Pública Federal. 

Recomendação 2: Realize estudo sobre as vantagens/desvantagens das alternativas 
existentes no ramo de segurança - orgânica, eletrônica e integrada, e defina parâmetros 
voltados aos órgãos integrantes do SISG para a escolha das soluções mais eficientes e 
econômicas. 

Recomendação 3: Expeça orientação normativa para os órgãos do SISG, sobre a 
necessidade de se justificar adequadamente, nos termos de referência, a contratação de 
postos de vigilância noturnos em quantitativo igual ou superior àqueles contratados para 
o mesmo local e período, dando ampla divulgação da mesma. 

Recomendação 4: Avalie a conveniência e oportunidade de incluir no SIASG alerta ao 
gestor no momento da inserção dos dados da licitação sobre a necessidade de se 
justificar, caso aconteça, o fato de o número de postos de vigilância noturno 12x36h ser 
igual ou superior o quantitativo de postos diurnos 12x36h para uma mesma licitação, 
eventualmente exigindo uma justificativa para esses casos. 
 
  



 

 

1.1.1.3 Informação 

Análise da lucratividade real das empresas prestadoras de serviços de vigilância, 
limpeza e conservação predial. 

 

ESTUDO SOBRE A LUCRATIVIDADE DAS EMPRESAS PRESTADORAS 
DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
PREDIAL 

 Trata o tópico de uma análise sobre a lucratividade de empresas atuantes nos 
ramos de limpeza e conservação predial e vigilância orgânica armada, prestadoras de 
serviços para a Administração Pública Federal.  

A análise tem como objetivo conhecer a realidade econômica dessas empresas e 
compará-la aos percentuais médios de lucro levantados pela equipe de auditoria em 
amostra de contratos, conforme consignado no item 1.1.1.4 deste Relatório, de modo a 
avaliar a compatibilidade entre o lucro declarado nesses diferentes momentos. 

Há que se ressaltar o caráter exploratório da pesquisa, tendo em vista não 
utilizarmos de amostra estatística, devendo os resultados obtidos serem analisados com 
parcimônia. Em que pesem as limitações do levantamento, consideramo-lo útil no sentido 
de oferecer indícios da realidade do mercado em análise. 

 O universo inicial de empresas pesquisadas foram aquelas vencedoras das 
licitações que compuseram a amostra de contratos conforme disposto item 1.1.1.4 deste 
Relatório. Dessa forma, foram consultados os anexos daqueles pregões eletrônicos no 
sistema Comprasnet e extraídas as demonstrações financeiras das empresas vencedoras 
do certame, quando tais documentos estavam disponíveis. 

 Desse procedimento foi coletado um conjunto de demonstrações financeiras de 
um exercício específico de 20 empresas que prestaram serviços de vigilância orgânica 
armada para a Administração Pública Federal coincidentes com empresas selecionadas 
na amostra de contratos analisados no item 1.1.1.4 deste Relatório, além de outras 13 
empresas pesquisadas aleatoriamente no sistema Comprasnet. As demonstrações 
financeiras podem se referir aos exercícios de 2009, 2011, 2012 e 2013, dependendo da 
empresa selecionada.  

Similarmente, foi coletado um conjunto de demonstrações financeiras de 34 
empresas que prestaram serviços de limpeza e conservação predial, sendo 28 
coincidentes com empresas selecionadas na amostra de contratos analisados no item 
1.1.1.5 deste Relatório e outras 6 empresas pesquisadas aleatoriamente no sistema 
Comprasnet. As demonstrações financeiras podem se referir aos exercícios de 2010, 
2011, 2012 e 2013, dependendo da empresa selecionada. 

 Foram analisados os balanços patrimoniais e as demonstrações do resultado do 
exercício das empresas selecionadas e extraídos os seguintes indicadores de 
lucratividade: 

a) Lucro Líquido do Exercício / Ativo Total: representa o percentual de retorno 
sobre a soma de recursos que a empresa utilizou para produção dos resultados, qual seja, 
os recursos próprios e o capital de terceiros. Utilizou-se como denominador o Ativo do 
exercício em 31/12 do ano “x-1”, e o LLE em 31/12 do ano “x”.  

b) Lucro Líquido do Exercício / Patrimônio Líquido: representa o percentual de 
retorno sobre o capital próprio da empresa. Utilizou-se como denominador o PL do 
exercício em 31/12 do ano “x-1”, e o LLE em 31/12 do ano “x”. 



 

 

c) Lucro Líquido do Exercício / Receita Líquida: representa o percentual de 
retorno sobre o faturamento líquido da empresa. O denominador, em geral, exclui do 
faturamento bruto as devoluções, glosas e estornos; os tributos estaduais, municipais; 
além de PIS e COFINS. 

 Foram adicionados ao Lucro Líquido do Exercício os valores distribuídos aos 
administradores como pró-labores, quando estes foram descritos nas Demonstrações 
dos Resultados do Exercício - DRE. 

 Nos casos em que não havia disponível a DRE da empresa e havia informação 
sobre o lucro líquido do exercício como conta específica no Balanço Patrimonial, utilizou-
se como Ativo Total e Patrimônio Líquido o valor desses agregados subtraído do lucro 
do exercício, a fim de tentar captar o montante de recursos totais e próprios utilizados 
para a geração do resultado. 

 Apresentamos a seguir consolidação das informações levantadas, segregadas 
pelos ramos analisados: 

Indicadores no ramo de vigilância 

Indicadores de lucratividade – Empresas de Vigilância 

 ATIVO 
TOTAL 

PL LLE 
LLE / ATIVO 

TOTAL 
LLE / 
PL 

LLE/RECEITA 
LÍQUIDA 

Mediana R$ 4 mi R$ 1,7 mi R$ 904 mil 21,45% 
49,84

% 7,93% 

TOTAL R$ 431 mi R$ 225 mi R$ 98 mi - - - 
Fonte: Elaboração CGU. 

 Ressalte-se que, das 33 demonstrações financeiras analisadas das empresas 
prestadoras do serviço de vigilância apenas 2 apresentaram prejuízo no exercício. 

 Seguem os gráficos que ilustram o comportamento dos índices calculados: 

Dispersão e linha de tendência do índice LLE/Ativo – Empresas de Vigilância 

 
Fonte: Elaboração CGU. 
Obs.: Foram expurgados do gráfico os seguintes índices para melhor visualização da tendência: -774%, 
413%, 344%, 126% e 122%. 
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Dispersão e linha de tendência do índice LLE/PL – Empresas de Vigilância 

 
Fonte: Elaboração CGU. 
Obs.: Foram expurgados do gráfico os seguintes índices para melhor visualização da tendência: -774%, 
704%, 1416%, 207% e 213%. 

Dispersão e linha de tendência do índice LLE/RECEITA LÍQUIDA – Empresas de Vigilância 

 
Fonte: Elaboração CGU. 
Obs.: Foram expurgados do gráfico os seguintes índices para melhor visualização da tendência: 134% e 
72%. 

 Os gráficos ilustram o comportamento dos indicadores de lucratividade 
verificados na amostra utilizada, restando clara a predominância de empresas com bons 
índices. 

Indicadores no ramo de limpeza e conservação predial 

Indicadores de lucratividade - Empresas de limpeza e conservação predial 
 ATIVO 

TOTAL 
PL LLE LLE/ATIVO 

TOTAL 
LLE/ 
PL 

LLE/RECEITA 
LÍQUIDA 

Mediana R$ 546 mil R$ 358 mil R$ 132 mil 26,55% 45,39
% 

8,24% 

TOTAL R$ 171 mi R$ 54 mi R$ 16 mi - - - 
Fonte: Elaboração CGU. 

Similar ao ocorrido para as empresas do setor de vigilância, das 34 demonstrações 
financeiras analisadas das empresas do ramo de limpeza e conservação apenas 3 (três) 
apresentaram prejuízo no exercício. 

Seguem os gráficos que ilustram o comportamento dos índices calculados: 
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Dispersão e linha de tendência do índice LLE/Ativo – Empresas de limpeza e conservação  

 
Fonte: Elaboração CGU. 
Obs.: Foram expurgados do gráfico os seguintes índices para melhor visualização da tendência: 123%, 
111%, 508% e 241%. 

Dispersão e linha de tendência do índice LLE/PL – Empresas de limpeza e conservação 

 
Fonte: Elaboração CGU. 
Obs.: Foram expurgados do gráfico os seguintes índices para melhor visualização da tendência: 543%, 
157%, 146%, 269% e 199%. 

Dispersão e linha de tendência do índice LLE/RECEITA LÍQUIDA – Empresas de limpeza e conservação 

 
Fonte: Elaboração CGU. 
Obs.: Foram expurgados do gráfico os seguintes índices para melhor visualização da tendência: 87% e 
65%. 

Os gráficos ilustram o comportamento dos indicadores de lucratividade 
verificados na amostra utilizada, restando clara a predominância de empresas com bons 
índices. 
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Os resultados obtidos indicam que as empresas selecionadas na amostra 
obtiveram retornos atrativos tanto sobre os recursos totais mobilizados (capital próprio 
e capital de terceiros) quanto sobre os recursos próprios (Patrimônio Líquido) na 
exploração das atividades de limpeza e conservação e de vigilância. O quadro a seguir 
compara os índices de lucratividade obtidos com indicadores que balizam aplicações 
financeiras no Brasil: 

Comparativo de rentabilidade 

Aplicações financeiras 
Limpeza Vigilância 

LLE / ATIVO LLE / PL LLE / ATIVO LLE / PL 
27% 45% 23% 52% 

CDI (maior taxa praticada 
entre 2010 e 2013) 

15,4 

Taxa Selic (maior taxa 
praticada entre 2010 e 

2013) 
12,42 

Fonte: Cetip - elaboração CGU. 

 O resultado da presente análise será retomado adiante, ao discutirmos sobre os 
percentuais de lucro apresentados nas planilhas de custo pelas empresas vencedoras de 
certames licitatórios para prestação de serviços à Administração Pública Federal, os quais 
serão contrastados com o indicador LLE/Receita Líquida. 

 
##/Fato## 

1.1.1.4 Constatação 

Valores dos percentuais de BDI para as contratações dos serviços de vigilância 
apurados na amostra, em regra, são substancialmente inferiores aos valores de 
referência estabelecidos pela SLTI/MP.  
 

ANÁLISE DE LICITAÇÕES - VIGILÂNCIA 

 Com a finalidade de verificar a aplicação dos limites de referência publicados pelas 
Portarias da SLTI/MP que atualizam os valores limites para contratação de serviços de 
vigilância e de conhecer a dinâmica da composição de custos das empresas ofertantes 
desses serviços, foi realizada pesquisa no site Comprasnet em diversos documentos 
públicos relativos à contratação dos serviços de vigilância, tais como: editais, termos de 
referência, atas dos pregões, termos de homologação e propostas detalhadas dos 
vencedores. 

Os editais licitatórios foram selecionados de acordo com disponibilidade nos sítios 
oficiais dos órgãos e da proposta da empresa vencedora no sistema Comprasnet. A 
existência dos documentos citados foi pesquisada nas Páginas da Transparência de todos 
os Ministérios e Secretarias especiais do Poder Executivo Federal, os sítios das 
Universidades e Institutos Técnicos Federais, das Agências Reguladoras, além dos 
seguintes órgãos: Departamento de Polícia Federal - DPF, Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes – DNIT, Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 
CADE, Controladoria-Geral da União – CGU, Companhia de Desenvolvimento do Vale 
do São Francisco – CODEVASF, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Fundação Nacional de Artes – FUNARTE, Instituto 
Chico Mendes de Biodiversidade – ICMBIO, Advocacia-Geral da União – AGU. 

Cabe esclarecer não se tratar de amostra estatística, devendo os resultados 
obtidos ser analisados com parcimônia. Em que pesem as limitações do levantamento, os 
resultados são úteis no sentido de oferecer indícios da realidade do mercado em análise. 

 



 

 

COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA 

A pesquisa englobou 1.011 postos de vigilância contratados, abrangendo 124 
municípios em 24 Estados da Federação. Pesquisaram-se os seguintes tipos de posto de 
vigilância: 

I – Posto de Vigilância – 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de 
segunda a sexta-feira, envolvendo 1 (um) vigilante; 

II – Posto de Vigilância – 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, 
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; 
e 

III – Posto de Vigilância – 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, 
envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. 

Foram sistematizados os dados relativos aos seguintes itens das contratações: 
preço pago por cada posto de vigilância licitado; CNPJ do licitante vencedor; ágio/deságio 
do preço homologado; percentual de custos e despesas indiretas; percentual de lucro do 
licitante vencedor; ano da licitação; data de homologação; município/estado da 
contratação; e órgão licitante. 

Dessa forma, foram obtidos 318 registros de itens de licitação distintos com 
distribuição regional conforme o quadro a seguir:  

Divisão regional de postos e valores contratados 

Região 
Qtde. 

Registros 
Postos 

Contratados 
44 horas 
semanais 

12x36 
Diurno 

12x36 
Noturno 

Valores 
Contratados 

CENTRO-
OESTE 60 320 11 153 156 35.767.532,48 

NORDESTE 63 258 0 120 138 14.935.953,52 

NORTE 75 232 1 117 114 17.894.524,17 

SUDESTE 94 171 3 76 92 16.426.238,86 

SUL 26 30 0 14 16 2.591.533,60 

TOTAL 318 1.011 15 480 516 87.615.782,63 
Fonte: SIASG - 2014. 

 

ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS FRENTE AOS 
LIMITES PUBLICADOS PELA SLTI/MP 

Verificamos que a maioria dos postos licitados se encontrou dentro dos limites 
estipulados nas portarias. A análise foi realizada tomando como parâmetro os limites 
estabelecidos pela SLTI/MP vigentes à época de homologação dos pregões.  

Cabe destacar que, conforme consignado nas Portarias que determinam a banda 
de variação para a contratação de postos de vigilância por Estado, a ocorrência de valores 
acima do limite proposto pela SLTI/MP poderá ocorrer na presença de necessidades 
excepcionais de contratação.  

“Art. 2º Os valores limites estabelecidos nesta Portaria consideram apenas 
as condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades 
excepcionais na execução do serviço que venham a representar custos 
adicionais para a contratação. Existindo tais condições, estas poderão ser 
incluídas nos preços das propostas, de modo que o seu valor final poderá 
ficar superior ao valor limite estabelecido. Entretanto, descontando-se esse 



 

 

adicional, o valor proposto deve estar dentro do valor limite estabelecido, 
sob pena de desclassificação.” 

 Adicionalmente, há a possibilidade de aceitação, por parte do pregoeiro 
responsável, de propostas vencedoras abaixo dos limites propostos pela SLTI/MP, 
conforme previsto no artigo 7º das Portarias. 

“Art. 7º Os valores mínimos estabelecidos nesta Portaria visam garantir a 
exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com preços 
próximos ou inferiores ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, 
de forma inequívoca, sob pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto 
nos § § 3º, 4º e 5º do art. 29, da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril 
de 2008.” 

 Dessa forma, da análise realizada, verificou-se que de um total de 318 itens 
licitados, apenas 35 estavam fora dos limites propostos pela Secretaria, um percentual de 
11%, divididos da seguinte forma entre os tipos de postos: 

Ocorrências por tipo de posto 
TIPO DO 
POSTO 

ACIMA DO 
MÁXIMO 

ABAIXO DO 
MÍNIMO 

DENTRO DOS 
LIMITES 

TOTAL 

44 h semanais 0 1 6 7 

12x36h Diurno 15 7 129 151 
12x36h 
Noturno 1 11 148 160 

TOTAL 16 19 283 318 
Fonte: SIASG - 2014 – elaboração CGU. 

Não verificamos tendência de elevação das ocorrências no período analisado, qual 
seja, 2010 a 2014, nem mesmo preponderância significativa de ocorrências para tipos 
específicos de postos de vigilância. O quadro a seguir mostra as observações de postos 
com valor de contratação fora dos valores de referência propostos pela SLTI/MP, 
divididos por Estado da Federação: 

Ocorrências por Estado 

ESTADO ITENS ACIMA DO MÁXIMO ITENS ABAIXO DO MÍNIMO 

RJ 9 - 

RR 2 - 

MG 4 2 

RO 1 - 

DF - 7 

BA - 2 

RN - 8 
Fonte: SIASG - 2014 – elaboração CGU. 

 As ocorrências de preços contratados acima do limite da SLTI/MP ocorridos no 
Rio de Janeiro foram observadas em diversos itens de um único pregão realizado em 
outubro de 2013. Já no Rio Grande do Norte, as 8 ocorrências de valores abaixo do 
preço mínimo de referência da SLTI/MP ocorreram em diversos itens de um mesmo 
edital. 

Diferentemente das demais ocorrências, os 07 itens verificados no Distrito 
Federal foram observados em 03 licitações promovidas por órgãos diferentes, nos quais 
os preços contratados ficaram abaixo do referencial mínimo estabelecido pela SLTI/MP, 
motivo pelo qual aprofundaremos sua análise. Tais ocorrências representam 27% dos 
itens da amostra de contratos referentes ao DF utilizadas neste estudo. 



 

 

Vale destacar que até o ano de 2013 as Portarias para o serviço de vigilância 
estipulavam apenas os valores máximos. A partir do ano de 2014, as portarias passaram 
a estipular os valores de referência mínimos e máximos com intuito de precaver a 
ocorrência de propostas inexequíveis. Ou seja, todas as ocorrências de preços abaixo do 
mínimo ocorreram no exercício de 2014. 

O quadro a seguir descreve características das 07 ocorrências mencionadas: 

Ocorrências abaixo do valor mínimo estabelecido pela SLTI/MP – Localidade Brasília/DF 
MUNICÍPIO TIPO DE POSTO % ABAIXO DO LIMITE MÍNIMO 

Brasília 

44 horas -10,69% 

Diurno -10,60% 

Diurno -8,62% 

Diurno -7,34% 

Noturno -7,27% 

Noturno -6,45% 

Noturno -4,18% 

Média -7,88% 

Fonte: SIASG - 2014 – elaboração CGU. 

As licitações referentes aos itens foram vencidas por 03 empresas diferentes, as 
quais, em que pese apresentarem deságio em relação ao preço mínimo de referência da 
SLTI/MP, não apresentam registro de histórico de penalidade significante no SICAF24, 
indicando que os preços apresentados não seriam, a priori, inexequíveis. 

 Os dados apresentados sugerem a necessidade de uma avaliação crítica sobre a 
formação dos custos que compõem o preço referencial mínimo da SLTI/MP para o 
Distrito Federal, podendo se valer, inclusive das análises efetuadas no tópico “Percentuais 
do BDI/LUCRO/CITIL” abordado adiante ainda neste item, no qual avaliamos as variáveis 
que compõem o BDI. 

Realizamos também análise específica sobre a média e mediana do deságio por 
região para os postos de vigilância 12x36h-diurno e 12x36h-noturno selecionados na 
amostra, em relação aos preços máximos de referência fixados pela SLTI/MP25. 

A região Sul apresentou os maiores valores de deságio para o posto 12x36 Diurno, 
seguida da região Centro-Oeste. Os menores deságios foram observados na região 
Sudeste e Norte.  
  

                                                 
24 Para duas das empresas não há registro de penalidade; para uma há registro de 02 advertências no SICAF. 
25 A mesma análise sobre os postos de 44h semanais não foi realizada devido ao baixo número de 
ocorrências na amostra. 



 

 

Mediana e Média do deságio por região – 12x36 diurno 

 
Fonte: Portarias limites SLTI/MP e pesquisa de contratos. 

 Cumpre ressaltar o pequeno deságio encontrado na região sudeste para o posto 
12x36h Diurno cujo deságio médio foi menor que 2% na amostra pesquisada.  

Para os postos 12x36h noturnos obteve-se o seguinte resultado: 

Mediana e Média do deságio por região – 12x36 noturno 

 
Fonte: Portarias limites SLTI/MP e pesquisa de contratos. 

Observa-se que os deságios do posto 12x36h noturno foram maiores que o do 
posto 12x36h diurno para todas as regiões do país, indicando uma maior margem de 
redução nos preços de referência propostos pela SLTI/MP nos postos de vigilância 
noturno.  

DESÁGIO OBSERVADO NAS LICITAÇÕES EM RELAÇÃO AOS VALORES 
ESTIMADOS  

Nesse tópico é realizada análise das margens de deságio observadas nas licitações 
pesquisadas em relação aos valores estimados para as contratações. Cabe esclarecer que 
muitas vezes os editais de vigilância licitam postos de vigilância armada e desarmada em 
um mesmo pregão, dividido por itens. Dessa forma, os deságios aqui expostos se referem 
àquele observado no valor global das licitações pesquisadas, podendo englobar tanto itens 
de vigilância armada como desarmada.  

Com relação à diferença entre o preço homologado e o preço de referência dos 
editais, verificou-se que o deságio médio nos itens pesquisados foi de 5,99%, com 
mediana de 2,86%. Também foram encontrados valores homologados maiores que o 
preço de referência dos itens licitados. A tabela seguinte mostra os dados por região.  
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Deságio por Estado 

REGIÃO 
QTDE. 
ITENS 

POSTOS 
CONTRATADOS 

DESÁGIO 
MÉDIO (%) 

MEDIANA 
DESÁGIO (%) 

NACIONAL 318 1.011 5,99% 2,86% 

CENTRO-OESTE 60 320 5,00% 2,77% 

NORDESTE 63 258 6,46% 3,00% 

NORTE 75 232 5,17% 2,81% 

SUDESTE 94 171 6,33% 2,90% 

SUL 26 30 5,76% 6,65% 
Fonte: SIASG - 2014 – elaboração CGU. 

A seguir é mostrado gráfico com a dispersão do Deságio/Ágio dos itens 
pesquisados ordenados por data, de 2011 a 2014. A linha de tendência logarítmica mostra 
que o deságio encontrado nas licitações se manteve constante ao longo do período em 
análise. 

Dispersão Deságio/Ágio 

 
Fonte: Elaboração CGU. 
 

PERCENTUAIS DO BDI/LUCRO/CITIL 

O BDI é uma sigla que se refere às bonificações (ou benefícios) e despesas 
indiretas nas planilhas de custos e que identifica um percentual a ser aplicado sobre os 
custos diretos com o intuito de financiar os demais custos envolvidos na realização de 
serviços ou obras. Conforme consignado na Instrução Normativa nº 2/2008 da SLTI/MP, 
as despesas operacionais administrativas são os custos indiretos envolvidos na execução 
contratual decorrentes dos gastos da contratada com sua estrutura administrativa, 
organizacional e gerenciamento de seus contratos, calculados mediante incidência de um 
percentual sobre o somatório da remuneração, encargos sociais e trabalhistas, insumos 
de mão-de-obra e insumos diversos.  Consiste em um percentual incidente sobre o 
somatório da remuneração, benefícios mensais e diários, insumos diversos, encargos 
sociais e trabalhistas. 

 Já o Lucro é calculado pela aplicação de uma taxa percentual sobre o total dos 
custos e despesas, excluídas apenas as despesas fiscais sobre o faturamento. Por fim, o 
CITIL – Custos Indiretos, Tributos Indiretos e Lucros - refere-se ao somatório dos custos 
indiretos, tributos indiretos e lucros. 

 Uma vez que os tributos indiretos no setor de terceirização são relativamente 
fixos – PIS de 1,65% e COFINS de 7,60%, além de ISSQN com alíquota de 5% na 
maioria das capitais, todos incidindo sobre o faturamento – a composição do preço 
contratado dependerá dos custos indiretos e do lucro. 
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Muito esforço tem sido feito pelos órgãos de normatização ou controle para 
definir valores de referência justos, com especial destaque, além da SLTI/MP, para a 
atuação do Tribunal de Contas da União (TCU), da Secretaria de Controle Interno do 
STF (SCI/STF), da Auditoria Interna do Ministério Público da União (AUDIN/MPU), e do 
Governo do Estado de São Paulo. A metodologia mais usual tem sido a de apurar os 
valores médios das contratações realizadas. O quadro abaixo apresenta um apanhado da 
evolução dos estudos e parâmetros citados anteriormente. 

Evolução dos valores de referência para BDI de Vigilância 

ENTE PUBLICAÇÃO DATA 
DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS 
LUCRO 

SCI/STF Parecer 103/2003 2003 7,30% 9,00% 

SEFAZ/SP CadTerc 2007 6,62% 7,20% 

Audin/MPU site 2007 4,38% 11,33% 

SCI/STF Média de 22 contratos 2007 2,99% 6,33% 

SCI/STF Nota Técnica nº 01/2007 2007 5,00% 10,00% 

TCU Acórdão nº 1753/2008 2007 5,00% 9,80% 

SLTI/MP IN 2/2008 2008 6,00% 6,79% 
Fonte: Elaboração CGU. 

Com base na pesquisa realizada pela equipe de auditoria, no que tange ao 
percentual de despesas e custos indiretos dos licitantes vencedores, chegou-se a 
resultados divergentes dos estudos apresentados anteriormente, conforme detalhado a 
seguir.  

Os percentuais dos custos indiretos encontrados variaram bastante, entre 0,10% 
e 20% do total do valor pago por cada vigilante. A mediana do percentual dos custos 
indiretos, com base na amostra, foi de 4,00% e a média 5,52%. O desvio padrão foi 
elevado (4,94), indicando uma grande dispersão dos dados. Em função disso, foi 
elaborada uma distribuição de frequência para melhor análise e visualização do 
comportamento da variável: 

Distribuição de frequência das Despesas Indiretas - Vigilância 

DI QTDE 
MÉDIA NO 

INTERVALO 
MÉDIA ACUMULADA 

% ACUMULADO DA 
AMOSTRA 

<= 1% 8 0,64% 0,64% 5,19% 

<=2% 30 1,65% 1,44% 24,68% 

<= 3% 15 2,65% 1,78% 34,42% 

<= 4% 30 3,62% 2,45% 53,90% 

<= 6% 31 5,10% 3,17% 74,03% 
<= 
10% 19 7,82% 3,83% 86,36% 

>10% 21 16,23% 5,52% 100,00% 
Fonte: Elaboração CGU. 

 Ressaltamos o fato de 74,03% das observações apresentarem despesas indiretas 
inferiores ao referencial estabelecido pela SLTI/MP de 6%, sendo a média acumulada 
dessas observações igual a 3,17%. 

 O comportamento do percentual de despesas indiretas ao longo do período 
analisado pode ser visualizado no gráfico de dispersão abaixo, que ordenou as 
observações por ordem cronológica. A linha de tendência logarítmica indica ligeiro 
aumento nos percentuais de despesas indiretas. 



 

 

Dispersão – Porcentagem Despesas e Custos Indiretos 

 
Fonte: Elaboração CGU. 

Já a variável lucro apresentou média de 4,01%, abaixo do percentual de referência 
da SLTI/MP de 6%. A mediana foi 3,79% e o desvio-padrão de 2,75. Dada a grande 
dispersão dos dados, utilizou-se tabela de distribuição de frequência para visualização dos 
dados, procedimento semelhante ao utilizado para as despesas indiretas. 

Distribuição de frequência do Lucro – Vigilância 

LUCRO QTDE 
MÉDIA NO 

INTERVALO 
MÉDIA 

ACUMULADA 
% ACUMULADO DA 

AMOSTRA 

<= 1% 16 0,64% 0,64% 10,39% 

<=2% 35 1,60% 1,30% 33,12% 

<= 3% 14 2,64% 1,59% 42,21% 

<= 4% 21 3,69% 2,09% 55,84% 

<= 5% 20 4,55% 2,55% 68,83% 

<= 6% 20 5,59% 3,02% 81,82% 

<= 8% 16 6,85% 3,45% 92,21% 

>8% 12 10,56% 4,01% 100,00% 
Fonte: Elaboração CGU. 

Ressalta-se que 81,82% das observações apresentaram percentual de lucro 
abaixo de 6%, com média acumulada de 3,02%, em contraposição ao valor estabelecido 
pela SLTI/MP de 6,79%. Segue gráfico com a dispersão das ocorrências: 

Dispersão – Porcentagem Lucro 

 
Fonte: Elaboração CGU. 
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A linha de tendência logarítmica indica que o percentual de lucro não variou 
significativamente ao longo do período analisado, permanecendo ao redor dos 4%. 

  

##/Fato##Causa 

Ausência de revisão periódica dos valores referenciais dos percentuais de BDI para as 
contratações dos serviços de vigilância. 

 

Manifestação da Unidade Examinada 

Instada a se manifestar sobre os fatos levantados, a Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação – SLTI informou por meio da Nota Técnica nº 
220/DELOG/SLTI-MP, o seguinte:  

“Merece transcrição do relatório no seu item 4 - Análise das licitações - no sentido de que 
‘a maioria dos postos licitados se encontrou dentro dos limites estipulados nas portarias’ . 
Mas destacou, contudo, que até o ano de 2013, as Portarias para o serviço de vigilância 
estipulavam apenas os valores máximos, e que a partir de 2014, as portarias passaram a 
estipular os valores de referência mínimos e máximos com intuito de precaver a ocorrência 
de propostas inexequíveis, o que foi constatado que todas as ocorrências de preços abaixo 
do mínimo ocorreram no exercício de 2014, apresentando, assim, deságio em relação ao 
preço mínimo. Todavia, as empresas analisadas não apresentavam histórico no SICAF de 
penalidade, o que, por sua vez, é indicador de que o preço apresentado não era inexequível. 

Ante a essa percepção pela equipe de auditoria, sugerem a necessidade de avaliação crítica 
sobre a formação dos custos que compõem o preço referencial mínimo estipulado pela 
SLTI em portaria, inclusive quanto as variantes que compõem o BDI - CITL. Também fora 
observado, pela equipe de auditoria, margens de deságio nas licitações pesquisadas, no 
tocante aos valores estimados para as contratações. Isso se deve ao fato que nos editais 
pesquisados de vigilância constaram postos de vigilância armada e desarmada em um 
mesmo pregão, dividido por itens. Assim, relatam que se impõem cautela ao arbitrar um 
valor de referência para os percentuais de despesas indiretas e lucro, sem uma análise 
muito criteriosa, de adoção automática dos fatores que podem estar impactando o 
processo licitatório”. 

Adicionalmente, a SLTI esclareceu o seguinte:  

“informo que todos esses fatores serão levados em consideração por esta Secretaria, 
quando da nova contratação que será realizada em meados de março de 2015, dentre eles 
a possibilidade de separar os valores do custo total do empregado da precificação dos 
insumos de limpeza, avaliação do BDI, métricas (produtividade)”.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

Os achados de auditoria apontam para a necessidade de a Administração Pública, 
por meio da SLTI, realizar estudo sobre os percentuais de referência para o BDI na 
contratação dos serviços de vigilância, com o intuito de verificar eventual espaço para a 
redução das margens visando à racionalização das contratações.  

Cabe ressaltar que, a melhoria da qualidade das informações geradas pelo SIASG, 
apontadas no item 1.1.1.10 deste relatório, é fundamental para a produção de bases 
confiáveis para a realização dos estudos ora discutidos. 

Quanto aos preços mínimos de referência para as contratações de vigilância, os 
dados pesquisados na auditoria sugerem a necessidade de uma avaliação crítica 
pormenorizada sobre a formação dos custos que compõem o preço referencial mínimo 
da SLTI/MP para o Distrito Federal, devido ao número de ocorrências de valores 
contratados abaixo do preço de referência para essa Unidade da Federação. 



 

 

Cumpre salientar que a manifestação da Unidade vai ao encontro da análise 
realizada pelo Controle Interno no sentido de que é necessária a revisão dos valores 
percentuais de referência para as despesas indiretas e lucro, a fim de realinhar tais 
parâmetros aos praticados atualmente.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
 
Recomendação 1: Realize estudo e revise os atuais percentuais de lucro e de despesas 
indiretas utilizados pela SLTI para definição do cenário de preços máximos que a 
Administração Pública Federal se propõe a contratar para os serviços de vigilância 
armada, utilizando-se deste Relatório como uma das fontes para crítica dos resultados 
obtidos. 
 

1.1.1.5 Constatação 

Valores dos percentuais de BDI para as contratações dos serviços de limpeza e 
conservação predial apurados na amostra, em regra, são substancialmente 
inferiores aos valores de referência estabelecidos pela SLTI/MP.  
 

ANÁLISE DE LICITAÇÕES - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL 

Similarmente ao efetuado para os serviços de vigilância, foi selecionada amostra 
de contratos de prestação dos serviços de limpeza e conservação predial para a 
Administração Pública, cujas características se seguem. 

 

COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA 

Foram analisados 66 editais dos mais diversos órgãos, selecionados 
aleatoriamente, conforme disponibilidade do edital nos sítios oficiais dos órgãos e da 
proposta da empresa vencedora no sistema Comprasnet. A existência dos documentos 
citados foi pesquisada nas Páginas da Transparência de todos os Ministérios e Secretarias 
Especiais do Poder Executivo Federal, os sítios das Universidades e Institutos Técnicos 
Federais, das Agências Reguladoras, além dos seguintes órgãos: Departamento de Polícia 
Federal - DPF, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, Controladoria-Geral da União 
– CGU, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, Fundação Nacional do Índio – 
FUNAI, Fundação Nacional de Artes – FUNARTE, Instituto Chico Mendes de 
Biodiversidade – ICMBIO, Advocacia-Geral da União – AGU. 

Nos casos em que em um mesmo edital foram licitados serviços para diferentes 
Unidades foram consideradas cada localidade como uma proposta independente quando 
o licitante vencedor apresentava a planilha de custos individualmente para cada 
localidade/Unidade.  

 Dessa forma, foram obtidos 143 registros distintos, cujas licitações ocorreram 
entre dezembro/2008 e agosto/2014 e com a distribuição regional conforme o quadro a 
seguir. Chama atenção a grande diferença entre os deságios obtidos em cada região, em 
especial porque, nas contratações de serviços de limpeza e conservação, o preço de 
referência, tradicionalmente, é calculado em função do valor limite de R$/m2 das portarias 
da SLTI/MP.  



 

 

Quantidade de Editais por Região 

REGIÃO 
QTDE. 
REGIS-
TROS 

ÁREA 
CONTRATA-

DA (M2) 

PREÇO DE 
REFERÊNCIA 

(R$) 

PREÇO 
HOMOLOGADO 

(R$) 

DESÁGIO 
MÉDIO 

(%) 
CENTRO-

OESTE 32 865.344,40 2.089.455,57 1.645.287,20 -21,26 

NORDESTE 26 808.431,42 1.764.513,77 1.509.742,05 -14,44
NORTE 62 1.538.152,33 2.387.685,90 1.741.454,46 -27,07

SUDESTE 15 831.527,85 1.990.848,29 1.877.323,00 -5,70
SUL 8 186.514,14 271.590,06 224.309,77 -17,41

TOTAL 143 4.229.970,14 8.504.093,60 6.998.116,48 -17,71
Fonte: Elaboração CGU. 
 

VERIFICAÇÃO DOS LIMITES DA SLTI/MP 

 Em função do cenário descrito, verificou-se o comportamento dos preços 
contratados em relação aos limites estabelecidos pela SLTI/MP vigentes à época de cada 
contratação. Como já explicado em maiores detalhes anteriormente, esses valores são 
importantes porque, caso o preço contratado ultrapasse o limite máximo, o gestor fica 
impedido de prorrogar o contrato e os licitantes que apresentarem propostas de preços 
abaixo do limite mínimo precisam comprovar inequivocamente sua exequibilidade, sob 
pena de desclassificação. Os resultados são apresentados nos quadros a seguir, 
segregados por tipo de área a ser limpa: 

Preços contratados em relação aos limites da SLTI/MP – Área Interna 

REGIÃO 
ÁREA INTERNA 

QTDE 
ABAIXO DO 

LIMITE MÍNIMO 
NORMAL 

ACIMA DO 
LIMITE MÁXIMO 

CENTRO-OESTE 10 20% 70% 10% 

NORDESTE 20 55% 40% 5% 

NORTE 58 53% 45% 2% 

SUDESTE 11 27% 45% 27% 

SUL 6 33% 50% 17% 

TOTAL 105 47% 47% 7% 
Fonte: Elaboração CGU. 

Preços contratados em relação aos limites da SLTI/MP – Área Externa 

REGIÃO 
ÁREA EXTERNA 

QTDE 
ABAIXO DO 

LIMITE MÍNIMO 
NORMAL 

ACIMA DO 
LIMITE MÁXIMO 

CENTRO-OESTE 9 22% 67% 11% 

NORDESTE 19 74% 26% 0% 

NORTE 55 56% 36% 7% 

SUDESTE 10 50% 50% 0% 

SUL 4 100% 0% 0% 

TOTAL 97 58% 37% 5% 
Fonte: Elaboração CGU. 

 

 

 



 

 

 

Preços contratados em relação aos limites da SLTI/MP – Esquadrias 

REGIÃO 
ESQUADRIA 

QTDE 
ABAIXO DO 

LIMITE MÍNIMO 
NORMAL 

ACIMA DO 
LIMITE MÁXIMO 

CENTRO-OESTE 8 38% 50% 13% 

NORDESTE 15 13% 67% 20% 

NORTE 36 86% 14% 0% 

SUDESTE 8 25% 50% 25% 

SUL 6 50% 0% 50% 

TOTAL 73 56% 32% 12% 
Fonte: Elaboração CGU. 

 

Preços contratados em relação aos limites da SLTI/MP – Fachadas Envidraçadas 

REGIÃO 
FACHADA ENVIDRAÇADA 

QTDE 
ABAIXO DO 

LIMITE MÍNIMO NORMAL 
ACIMA DO 

LIMITE MÁXIMO 
CENTRO-OESTE 8 50% 50% 0% 

NORDESTE 6 67% 33% 0% 

NORTE 10 70% 20% 10% 

SUDESTE 2 50% 0% 50% 

SUL 3 67% 0% 33% 

TOTAL 29 62% 28% 10% 
Fonte: Elaboração CGU. 

 Como se percebe ao analisar os quadros anteriores, os preços contratados 
ficaram em sua maioria dentro do intervalo de tolerância na região Centro-Oeste, mas 
consistentemente abaixo dos valores mínimos nas regiões Norte e Nordeste. O 
comportamento dos preços nas regiões Sul e Sudeste, até em função da menor 
representatividade da amostra, é menos definido, mas aponta para uma maior incidência 
de preços acima do limite máximo definido pela SLTI/MP. Ressalte-se ainda que, 
considerando a totalidade da amostra e das tipologias, mais da metade (54%) dos preços 
contratados ficou abaixo do limite mínimo estabelecido para o respectivo Estado à época 
da contratação. 

 Os gráficos a seguir permitem visualizar no tempo a posição da totalidade dos 
preços, representado pelo Custo Mediano contratado, em relação aos limites 
estabelecidos pela SLTI/MP, além de demonstrar a grande variação entre eles. Optou-se 
por analisar apenas os dados referentes às áreas interna e externa por sua maior 
representatividade tanto em termos de quantidade quanto de custo dos serviços. 



 

 

Dispersão dos preços contratados (R$/m2) em relação aos valores medianos – Área Interna 

 
Fonte: Elaboração CGU. 

 

Dispersão dos preços contratados (R$/m2) em relação aos valores medianos – Área Externa 

 
Fonte: Elaboração CGU. 

Fica evidente nos gráficos a grande incidência, em termos nacionais, de preços 
contratados abaixo dos limites mínimos estabelecidos pela SLTI/MP – a ocorrência mais 
discrepante indica um custo de menos de 12% do limite inferior, ou seja, mais de oito 
vezes mais barato do que aquele definido pela SLTI/MP, na contratação da limpeza de 
áreas externas. 

 Em função desse comportamento, passa-se a analisar algumas particularidades 
dos contratos de limpeza e conservação em geral, e do comportamento observado nesta 
amostra em particular, no intuito de verificar algumas premissas sobre essas 
contratações. 

 

VALORES DO BDI/LDI/CITIL 

Iniciamos apresentando um apanhado da evolução dos estudos e parâmetros 
anteriores que balizam ou balizaram o percentual das variáveis Despesas Indiretas e 
Lucro que compõem o custo dos serviços de limpeza e conservação predial contratados 
pela Administração Pública Federal: 
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Evolução dos valores de referência para BDI de Limpeza 

ENTE PUBLICAÇÃO DATA
DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS 
LUCRO LDI 

MARE IN 18/97 1997 5,00% 7,20% 12,56% 

SCI/STF Parecer 103/2003 2003 7,30% 9,00% 16,96% 

SEFAZ/SP CadTerc 2007 5,81% 7,20% 13,43% 

Audin/MPU Site 2007 4,38% 6,81% 11,49% 

SCI/STF Média de 22 contratos 2007 2,99% 6,33% 9,51% 

SCI/STF 
Nota Técnica nº 

01/2008 2007 5,00% 10,00% 15,50% 

TCU Acórdão nº 1753/2008 2007 5,00% 8,38% 13,80% 

SLTI/MP IN 02/2008 2008 3,00% 6,79% 9,99% 
Fonte: Elaboração CGU. 

No levantamento realizado por esta equipe de auditoria, dentre os 143 registros 
coletados, 135 tinham informações referentes às despesas indiretas e lucro (nos 8 casos 
restantes não estava disponibilizada no portal Comprasnet a proposta detalhada da 
empresa vencedora do pregão). A média dos percentuais nestes contratos foi de 3,26% 
e 3,50% para despesas indiretas e lucro, respectivamente. Entretanto, o desvio padrão 
foi extremamente elevado (2,17% e 2,32%), indicando uma grande dispersão dos dados. 
Em função disso, foram elaborados os histogramas a seguir para uma melhor análise e 
visualização do comportamento das variáveis despesas indiretas e lucro: 

Distribuição de frequência das Despesas Indiretas 

DI QTDE 
MÉDIA NO 

INTERVALO 
MÉDIA 

ACUMULADA 
% ACUM. DA 

AMOSTRA 
<= 1% 45 0,78% 0,78% 33% 

<=2% 9 1,64% 0,92% 40% 

<= 3% 31 2,91% 1,65% 63% 

<= 4% 10 3,68% 1,86% 70% 

<= 5% 13 4,57% 2,20% 80% 

<= 6% 7 5,47% 2,43% 85% 

<= 7% 9 6,85% 2,75% 92% 

>7% 11 9,02% 3,26% 100% 
Fonte: Elaboração CGU. 

Histograma das Despesas Indiretas 

Fonte: Elaboração CGU. 
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O histograma anterior deixa evidente a grande concentração de propostas 
vencedoras com percentual de despesas indiretas abaixo nas faixas até 1% (faixa 1, com 
45 observações) e entre 2 e 3% (faixa 3, com 31 observações), sendo que estas duas 
faixas juntas representam mais da metade da amostra. Evidencia, ainda, o quanto alguns 
poucos valores distorcem a média aritmética em função de sua variação absoluta – as 11 
ocorrências acima de 7% representam apenas 8% da amostra, mas aumentaram a média 
acumulada em 0,56%, de 2,75% para 3,26%; da mesma forma, o menor valor da 
amostra – 0,01% - não obstante representar 0,7% da amostra reduz a média acumulada 
em 0,03%. 

 Segue apresentação dos dados sobre o componente lucro: 

Distribuição de frequência do Lucro 

LUCRO QTDE 
MÉDIA NO 

INTERVALO 
MÉDIA 

ACUMULADA 
% AMOSTRA 

<= 1% 42 0,80% 0,80% 31% 

<=2% 10 1,46% 0,92% 39% 

<= 3% 18 2,83% 1,42% 52% 

<= 4% 19 3,75% 1,91% 66% 

<= 5% 17 4,80% 2,38% 79% 

<= 6% 7 5,64% 2,58% 84% 

<= 7% 11 6,69% 2,94% 92% 

>7% 11 9,81% 3,50% 100% 
Fonte: Elaboração CGU. 

Histograma do Lucro 

 
Fonte: Elaboração CGU. 

Quanto ao lucro, a situação se repete, embora com uma distribuição levemente 
mais suavizada por uma distribuição mais uniforme de ocorrências entre 2% e 5% (faixas 
3 a 5). Novamente, as 11 ocorrências com percentual de lucro mais elevado aumentam 
sensivelmente a média acumulada (de 2,94% para 3,50%, um aumento de 0,56%). E 
mais uma vez temos a ocorrência com menor percentual, de 0,01%, reduzindo a média 
acumulada em 0,03%. 

Considerando esta variância excessiva, aventou-se três hipóteses para minimizar 
o problema: a utilização da mediana, da média geométrica e da média aritmética truncada 
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em 10% (isto é, a média calculada após a exclusão de seus decis mais extremos). Os 
resultados são apresentados no quadro a seguir. Em função de sua robustez, facilidade 
de cálculo e por ter se mostrado um valor intermediário, o presente trabalho passará a 
utilizar a mediana para indicar o valor central. 

Valor central observado para Despesas Indiretas e Lucro 
MEDIDA DESPESAS INDIRETAS LUCRO LDI 

Mediana 3,00% 3,00% 6,09% 

Média Geométrica 2,17% 2,32% 4,53% 

Média Truncada (10%) 2,96% 3,25% 6,31% 
Fonte: Elaboração CGU. 

 Mais ainda, para elucidar o eventual papel de distorções de preços regionais, 
foram apurados os valores por região, conforme o quadro a seguir. Em que pesem os 
maiores valores apurados na região Sul, o tamanho reduzido da amostra não permite 
inferir se esta região apresenta custos superiores, até porque o ágio (diferença entre o 
preço estimado e o contratado) não foi muito inferior ao mediano das demais regiões. 

Medianas de LDI por Região 

REGIÃO 

VALOR 
TOTAL 

HOMOLO-
GADO 

% 
ÁGIO 

QTDE DE 
DADOS 

DAS 
AMOSTRAS 

DESPESAS 
INDIRETAS 

LUCRO CITIL 

CENTRO-
OESTE 

1.378.890,68 -21,26 30 5,00% 3,00% 7,18% 

NORDESTE 1.435.296,39 -14,44 24 1,25% 1,88% 3,15% 

NORTE 1.705.516,01 -27,07 60 2,74% 3,00% 5,82% 

SUDESTE 1.837.359,18 -5,70 13 3,00% 2,69% 5,77% 

SUL 224.309,77 -17,41 8 6,50% 7,33% 14,30% 

BRASIL 6.581.372,03 -17,71 135 3,00% 3,00% 6,09% 
Fonte: Elaboração CGU. 

 Entretanto, como demonstrado no item 1.1.1.3 deste Relatório, a amostra de 
empresas do setor apresentou indicadores dissonantes com os percentuais de lucro 
declarados nas propostas vencedoras dos certames licitatórios. O mencionado 
levantamento indica que as empresas pesquisadas possuem rentabilidades atrativas, quais 
sejam: 

 receita líquida anual mediana de R$ 2,3 mi; 
 retorno mediano sobre o Ativo de 26,55%; 
 retorno mediano sobre o Patrimônio Líquido de 45,39%; e 
 margem líquida (lucro líquido/ receita bruta) mediana de 8,24%. 

A título de esclarecimento, o percentual de lucro para fins de valores de referência 
máximo e mínimo utilizados pela SLTI/MP se refere ao LAIR – lucro antes do imposto de 
renda – e que este possui uma alíquota de 15%, com um adicional de 10% sobre o que 
exceder R$ 20.000/mês. Para o cálculo da margem líquida utilizou-se o Lucro Líquido do 
Exercício com a finalidade de padronização, tendo em vista que, nas Demonstrações 
Contábeis das empresas pesquisadas nem sempre haver discriminado o Imposto de 
Renda recolhido, o que indica ser a margem líquida antes do Imposto de Renda ainda 
maior que o valor mediano de 8,24%. 

Portanto, comparando a margem líquida mediana apontada no levantamento 
realizado pela equipe de auditoria com o percentual de lucro que compõe os valores de 



 

 

referência, em uma análise conservadora, percebe-se que o lucro apurado em DRE é 
quase três vezes superior ao lucro indicado nas propostas de preço, indicando que as 
empresas do setor podem estar auferindo parte significativa de seus lucros de forma não 
explícita. 

 Não obstante, impõe-se extrema cautela para arbitrar um valor de referência para 
os percentuais de despesas indiretas e lucro sem uma análise muito criteriosa dos fatores 
que podem estar impactando o processo licitatório, razão pela qual o presente trabalho 
não recomenda a adoção automática dos valores centrais levantados.  

  

##/Fato##Causa 

Ausência de revisão periódica dos valores referenciais dos percentuais de BDI para as 
contratações dos serviços de limpeza e conservação predial. 

  

##/Causa##Manifestação da Unidade Examinada 

Instada a se manifestar sobre os fatos levantados, a Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação – SLTI informou por meio da Nota Técnica nº 
220/DELOG/SLTI-MP, o seguinte:  

“informo que todos esses fatores serão levados em consideração por esta Secretaria, 
quando da nova contratação que será realizada em meados de março de 2015, dentre eles 
a possibilidade de separar os valores do custo total do empregado da precificação dos 
insumos de limpeza, avaliação do BDI, métricas (produtividade). 

  Em manifestação posterior, por meio da Nota Técnica nº 14/DELOG/SLTI-MP, a 
Unidade acrescentou que: 

“o extrato que compõe o Termo de Referência para Contratação de Consultoria Técnica 
especializada para a prestação dos serviços inerentes à realização de estudos para 
subsidiar a SLTI na fixação de valores limites para a contratação dos serviços de vigilância 
e limpeza, no âmbito dos órgãos e entidades SISG, já retratava a recomendação da douta 
Controladoria”. 

 

Análise do Controle Interno 

A manifestação da Unidade vai ao encontro da análise realizada pelo Controle 
Interno no sentido de que é necessária a revisão dos valores percentuais de referência 
para as despesas indiretas e lucro, a fim de realinhar tais parâmetros aos praticados 
atualmente.   

Os trabalhos de auditoria apontam para a necessidade de a Administração Pública, 
por meio da SLTI, realizar estudo sobre os percentuais de referência para o BDI na 
contratação dos serviços de limpeza e conservação.  

Corrobora essa necessidade a comparação entre a margem líquida mediana 
apontada no levantamento realizado pela equipe de auditoria com o percentual de lucro 
que compõe os valores de referência indicado nas propostas de preço. Tal comparação 
indica que as empresas do setor podem estar auferindo parte significativa de seus lucros 
de forma não explícita. 

 Recomenda-se, portanto, que a análise dos valores percentuais de referência para 
as despesas indiretas e lucro faça parte do escopo do estudo a ser contratado pela SLTI 
no ano de 2015, conforme manifestação daquela Secretaria, sem desconsiderar as demais 



 

 

variáveis que afetam o custo do serviço e que devem ser também avaliadas, em especial 
a revisão da produtividade mínima, que será tratada em item específico desse Relatório. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realize estudo e revise os atuais percentuais de lucro e de despesas 
indiretas utilizados pela SLTI para definição do cenário de preços máximos que a 
Administração Pública Federal se propõe a contratar para os serviços de limpeza e 
conservação predial, utilizando-se deste Relatório como uma das fontes para crítica dos 
resultados obtidos, sem desconsiderar o impacto das demais variáveis que afetam o custo 
do serviço e que devem ser também avaliadas, em especial a anterior revisão da 
produtividade mínima. 
 

1.1.1.6 Constatação 

Possibilidade de melhoria na metodologia de quantificação dos insumos e 
equipamentos utilizados nos serviços de limpeza e conservação predial. 

 

INSUMOS E EQUIPAMENTOS 

 Conforme será abordado no tópico “Módulo 3 – Insumos Diversos” constante do 
item 1.1.1.9 deste Relatório, o custo referencial dos insumos foi arbitrado nos Cadernos 
Técnicos da SLTI/MP como um percentual de 12% sobre o custo do servente. Além da 
questão apontada naquele ponto, que se ateve sobre a problemática de se vincular uma 
relação de custo de uma cesta de insumos industrializados – e, portanto, comercializáveis, 
sujeitos à concorrência de fornecedores em todo o território nacional e mesmo a 
produtos importados – com o custo da mão de obra de serviços, não comercializável, a 
questão geral da precificação dos insumos possui outras considerações mais operacionais. 

 Primeiramente, é preciso esclarecer que os insumos usualmente incluem não 
apenas aqueles que serão usados para a realização das atividades de limpeza e 
conservação, mas também o material de consumo de higiene do órgão (papel higiênico, 
papel toalha, sabonete líquido, etc). Em função disso, alguma quantificação de materiais 
é necessária, porque a empresa especializada precisa minimamente de informações sobre 
o consumo desses últimos. 

Não obstante, a especificação e quantificação pelo órgão definindo os 
equipamentos e materiais que devem ser apresentados para a execução dos serviços de 
limpeza implica em uma série de riscos: 

a) Pressupõem que o órgão possui um bom conhecimento quanto ao 
consumo de materiais, no mínimo em função do histórico de consumo dos 
contratos anteriores. Tal histórico seria derivado ou do conjunto de 
faturas apresentadas pela empresa ou da fiscalização contratual. No 
primeiro caso, se existente, o histórico estará influenciado pelas 
especificações e quantificações estabelecidas nas licitações anteriores. No 
segundo, impõem-se uma fiscalização extremamente rígida sobre os 
meios em detrimento dos fins perseguidos pela contratação.  

b) O órgão não é especialista em limpeza - as empresas são. Embora o órgão 
deva realizar a fiscalização e gestão do contrato e aferir a produtividade e 
a qualidade do serviço, determinar como o trabalho deve ser feito 
possivelmente dificulta a adoção de métodos mais novos e mais 



 

 

produtivos, no mínimo por eventuais embates quanto a necessidades de 
insumos e equipamentos divergentes do usual. 

Mais ainda, têm-se os riscos usuais de quantificação de materiais e interpretação 
das normas, que poderiam ser evitados caso a Administração não adentrasse nesta seara. 
Como exemplos práticos, foram encontradas as seguintes situações nos contratos 
presentes na amostra, embora ressalte-se que não houve a confirmação do problema 
através de ação de controle específica nos casos concretos: 

I. Em determinado certame, o órgão colocou na lista de insumos mensais 
itens duráveis, típicos de equipamento, e em grandes quantidades: três 
vassouras/ servente/ mês, dois rodos/ servente/ mês e uma mangueira/ 
local/ mês, resultando em um custo total de “materiais” de 23% do custo 
do servente. 

II. Em outra licitação, o órgão acrescentou, a título de insumos, 29% ao valor 
estabelecido pela portaria da SLTI/MP. A relação insumos/ custo total do 
servente da proposta vencedora foi de quase 56%. O principal 
componente no custo dos insumos foi a previsão e consumo de 30.000 
folhas de papel toalha/mês, precificadas pela empresa vencedora em quase 
R$ 2.000,00. 

III. No tocante à depreciação, os prazos variaram bastante para os mais 
diversos itens, com especial atenção para vassouras (de dois a seis meses) 
e equipamentos de limpeza diversos, como enceradeiras (de 18 a 60 
meses). 
 

Causa 

Fragilidades na metodologia de contratação, ao exigir que os órgãos quantifiquem os 
insumos e equipamentos a serem utilizados nos serviços de limpeza e conservação 
predial, mesmo não possuindo expertise necessária. 

  

##/Causa##Manifestação da Unidade Examinada 

Instada a se manifestar sobre os fatos levantados, a Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação – SLTI informou, por meio da Nota Técnica nº 
14/DELOG/SLTI-MP, o seguinte:  

“Quanto à recomendação sobredita, esclareço que o inciso XV do art. 15 da IN nº 2, de 
2008, teve como substrato o previsto no § 4° do art. 7° da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, que estabelece de forma clara a vedação de fornecimento de materiais e serviços, 
no objeto da licitação, sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não 
correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo, in verbis: 

‘Art. 7º ( ... ) 

§ 4° É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e 
serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às 
previsões reais do projeto básico ou executivo.’  

Por isso que, conforme ressaltado na Nota Técnica nº 220/DELOG/SLTI/MP, de 2014, será 
alterada a metodologia de cálculo dos insumos, de forma que haverá a exclusão do 
parâmetro utilizado hodiernamente de 12% (doze por cento) do custo total do empregado 
para os insumos de limpeza - materiais, saneantes, utensílios e equipamentos - ficando, 
ao seu turno, a cargo do órgão licitante a estimativa da quantidade necessária para 
execução dos serviços de limpeza. Com essa vertente, a SLTI pretende elencar os itens 
que compõem os insumos de limpeza com seus respectivos preços unitários, deixando em 
apartado os insumos de limpeza da precificação da mão de obra, para que os órgãos 
contratantes possam mensurar com mais acurácia, de acordo com suas necessidades e 



 

 

histórico de contratações. Com essa nova metodologia, haverá um ‘referencial que balizará 
a razoabilidade dos quantitativos apresentados pelas empresas’, em assentimento com a 
recomendação.” 

Por fim, a Unidade informou como segue: 

“a Secretaria está em processo de contratação de nova empresa para elaboração dos 
valores limites, de modo que será revisada a metodologia de cálculo dos insumos de 
limpeza, buscando identificar todos os itens (materiais, utensílios e equipamentos) que 
serão utilizados diretamente na execução dos serviços. Outrossim, será avaliada a 
possibilidade de publicação dos valores limites somente da mão-de-obra, deixando em 
apartado os insumos de limpeza, para que os órgãos contratantes possam mensurar com 
mais acurácia, de acordo com suas necessidades”. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

Conforme já manifestado pela equipe de auditoria, somos de opinião que a 
Administração incorre em riscos ao estabelecer parâmetros rígidos sobre os materiais 
necessários para a execução dos serviços de limpeza e conservação predial, visto que, 
trata-se de atividade cuja expertise não é dominada pelos Órgãos - tanto é verdade que 
tais serviços são terceirizados. 

Não obstante, assentimos com a SLTI quanto ao comando legal exigindo tal 
especificação por parte do órgão público contratante. Dessa forma, entendemos que a 
solução proposta pela Secretaria representa melhoria na problemática apontada.  ##/AnaliseControleInterno## 

Recomendação: 

Recomendação 1: Avalie a conveniência e oportunidade de alterar os normativos 
pertinentes no sentido de fornecer aos órgãos contratantes referencial que permita 
balizar a razoabilidade dos quantitativos de insumos e equipamentos que 
obrigatoriamente comporão os preços globais dos serviços de limpeza e conservação 
predial ofertados pelos licitantes. 

 

1.1.1.7 Constatação 

Necessidade de revisão dos referenciais de produtividade estabelecidos pela 
SLTI e possibilidade de melhoria nos procedimentos de contratação dos serviços 
de limpeza e conservação predial. 

  

PRODUTIVIDADE 

 O fator mais relevante nos custos dos serviços de limpeza é a produtividade, 
respeitadas as particularidades de cada tipo de área. Desde a normatização das 
contratações de vigilância e limpeza, através da Instrução Normativa MARE nº 18/97, a 
SLTI/MP vem definindo uma produtividade mínima por jornada de trabalho de oito horas. 

 Em 2008, onze anos após a publicação da IN nº 18/97, a SLTI/MP publicou nova 
Instrução Normativa – a IN 2/2008 – atualizando, dentre outros parâmetros, as 
produtividades mínimas para serviços de limpeza. Os índices referentes a áreas internas 
e externas, que representam neste estudo realizado pela equipe de auditoria a maior 
parte da área contratada (91% da amostra) tiveram aumento de 9%, de 550 m2 para 600 
m2, enquanto aqueles referentes à limpeza de esquadrias e fachadas envidraçadas tiveram 
aumento de 10%, de 200 m2 para 220 m2 e de 100 m2 para 110 m2, respectivamente. 



 

 

 Não obstante estes valores mínimos, os licitantes podem apresentar 
produtividades superiores aos mínimos estabelecidos (desde que permitido no edital), 
conforme dispõe o art. 22 da IN 2/2008; de forma similar, o art. 47 estabelece que o 
órgão responsável pelo processo licitatório também pode adotar como produtividades 
mínimas valores diversos dos estabelecidos na norma, desde que justificados e aprovados 
pela autoridade competente. 

 Na amostra estudada, em 25 dentre um total de 66 pregões – quase 38% do total 
– houve a adoção de produtividades superiores ao mínimo, sendo quatro na Região 
Norte, seis na Nordeste, cinco na Centro-Oeste, sete na Sudeste e três na Sul. O quadro 
a seguir dá uma visão mais detalhada da incidência de produtividades superiores: 

Comparativo do Total de Editais X aqueles com Produtividade Superior à mínima exigida 

Região 
Qtde. 
Editais 

Deságio 
(%) 

Mediana 
CITIL (%) 

Produt. 
Superior 

% do 
Total 

Deságio 
(%) 

Mediana 
CITIL (%) 

Centro-
Oeste 

23 -21,26 8,15 5 21,74 -23,38 7,18

Nordest
e 

13 -14,44 3,15 6 46,15 -8,49 5,74

Norte 13 -27,07 5,82 4 30,77 -36,30 2,01

Sudeste 13 -5,70 5,77 7 53,85 -5,09 5,77

Sul 4 -17,41 13,77 3 75,00 -18,44 17,72

Brasil 66 -17,71 6,09 25 37,88 -16,45 6,38

Fonte: Elaboração CGU. 

 Uma produtividade diferenciada impõe um enorme desafio a qualquer tentativa 
de análise geral, porque os indicadores mudam consideravelmente dependendo de quem 
foi a iniciativa de adotá-la. Para se ter uma noção desse impacto, duas universidades 
federais – UFPE e UFMG – adotaram como produtividades mínimas valores superiores 
ao estabelecido pela SLTI/MP. Isso reduziu o deságio ofertado pelos licitantes (-7,19% e 
-0,35%). Já quando o órgão adotou as produtividades padrão e os licitantes ofertaram 
produtividades superiores, os deságios foram muito mais significativos – a maioria dos 
deságios superiores a 30% ocorreu dessa forma. Dentre os 25 pregões, em 18 a iniciativa 
coube aos órgãos e em 7 às empresas. Além disso, em 12 pregões (18% da amostra) os 
órgãos responsáveis fixaram a quantidade de postos a serem contratados – fixando 
indiretamente a produtividade desejada e impossibilitando os licitantes de ofertarem 
produtividades superiores. 

 De forma similar, quando a exigência de maior produtividade parte do gestor 
público, os percentuais de despesas indiretas e lucros observados foram superiores (a 
exceção ocorrendo na Região Norte, mesmo assim muito influenciada por um pregão do 
IFRO) aos apresentados de modo geral, com o caso extremo estando na Região Sul, onde 
a pequena quantidade de editais na amostra e a grande incidência nestes de maiores 
produtividades, fez com que os seus percentuais destoassem completamente do restante 
do país. 

 Uma possível explicação para esse fenômeno seria que, ao elevar a produtividade, 
os possíveis ganhos indiretos disponíveis à empresa diminuem, e ela precisa “explicitar” 
sua margem de lucro. Há dois indícios que isso possa acontecer: um deles seria a 
diferença entre o LAIR apurado nas DREs e o declarado, como já citamos; o outro será 
explorado a seguir. 

 Primeiramente, ressalte-se que o modelo no qual se baseia a contratação de mão-
de-obra com dedicação exclusiva, base dos contratos de terceirização de modo geral e 
de limpeza em particular, é o modelo “cost-plus”. Neste modelo, resumidamente, 



 

 

determina-se os custos diretos de produção ou prestação do serviço e depois se adiciona 
um percentual a título de despesas gerais e lucro – o BDI. Embora seja o padrão na 
precificação de serviços públicos que são monopólios naturais (onde existe uma única 
empresa do lado da oferta) ou por empresas que operam em situação de monopsônio 
(quando há um único agente do lado da demanda), ele possui como grande desvantagem 
o fato de coibir ganhos de eficiência, porque os lucros do ofertante são proporcionais a 
seus custos. 

 No caso específico de terceirização com dedicação exclusiva, o lucro das 
empresas seria, oficialmente, um percentual sobre o custo total de cada empregado. 
Dessa forma, conforme já mencionado, para as empresas é interessante que seja 
contratado o maior número possível de empregados, pois seu lucro cresceria 
linearmente com este número. 

Mais ainda, como analisado em tópicos anteriores, o custo de referência do qual 
se inicia o leilão precifica custos com materiais e insumos, equipamentos, encargos, 
benefícios e custos de reposição. A precificação de materiais e insumos, bastante frágil, é 
abordada no “Módulo – Insumos Diversos” constante do item 1.1.1.9 deste relatório. 
Nesse instante, mencionemos apenas que representam 12% dos custos do empregado, 
e, embora o procedimento correto seja a precificação do total de materiais a ser 
consumido mensalmente e seu rateio por servente, nem sempre isso foi observado na 
amostra, pelo menos no que diz respeito aos documentos disponíveis. 

O outro fator de possível ganho para a empresa advém da provisão para 
“substituição do profissional ausente”. 

Esta provisão, que representa 7% do custo por servente, pode ser capturada pela 
empresa prestadora de serviços caso a produtividade esteja sendo subestimada e a gestão 
dos contratos não seja rigorosa quanto à presença dos colaboradores e à efetiva 
substituição destes em suas faltas e afastamentos. A vinculação com uma produtividade 
subestimada advém da viabilidade ou não dos colaboradores remanescentes “cobrirem” 
o ausente sem perda de qualidade na prestação do serviço. 

Em face do apontado consideramos que as empresas não têm incentivo de ofertar 
“voluntariamente” produtividades superiores. A simples concorrência também não 
parece ser suficiente para garantir o aumento da produtividade, já que em 27 pregões 
isso não ocorreu – os licitantes preferiam baixar o BDI, mesmo que a valores irrisórios – 
o menor valor da amostra foi de 0,02%, o que, em valores reais, significariam apenas R$ 
0,12 de lucro por servente terceirizado – a aumentar os índices de produtividade. 

Dados os problemas apresentados somos de opinião que dois fatores são 
importantes para impelir a concorrência para a disputa por produtividade: um melhor 
detalhamento da área a ser limpa e a eliminação dos “frutos mais acessíveis”, isto é, dos 
desperdícios mais óbvios de produtividade causados por erros nas especificações das 
áreas e na própria produtividade esperada. 

O melhor detalhamento da área reduz a incerteza dos licitantes quanto aos custos 
a serem incorridos e as possibilidades de ganho de produtividade. Lembramos que, muito 
embora normalmente seja franqueada a vistoria prévia do local onde serão prestados os 
serviços, como se trata em geral de licitações por meio de Pregão Eletrônico, no qual se 
permite a participação de empresas de localidade diversa daquela na qual será executado 
o contrato, a vistoria da área pode ser inviável para determinados licitantes. 

Já a eliminação dos erros mais evidentes na especificação das áreas e na respectiva 
produtividade esperada não só reduz as possibilidades de captura das provisões de 
insumos e de profissional ausente, quanto reduzem a atratividade e a competitividade de 



 

 

uma estratégia de “corrida para o fundo” no BDI, pela dificuldade de compensá-lo 
indiretamente e pelo percentual incidir sobre um valor menor.  

Essa opinião é sustentada pela observação da amostra: dos 7 pregões onde as 
empresas ofertaram produtividades superiores ao mínimo exigido no edital, 3 
forneceram mais detalhes sobre a tipologia das áreas, adotando as produtividades 
diferenciadas (maiores para áreas internas livres, garagens e estacionamentos, gramados 
e áreas verdes, etc.) estabelecidas no Caderno de Logística de Terceirização – Limpeza, 
publicado pela SLTI/MP. Em todos eles, os licitantes vencedores ofertaram 
produtividades ainda maiores. Já nos pregões onde o órgão gestor apenas definiu 
produtividades mínimas superiores ao estabelecido na IN 2/2008, não houve aumento 
extra da produtividade na proposta do licitante vencedor. 

 O impacto do maior detalhamento das áreas pôde ser visto comparando dois 
pregões da amostra. No primeiro, ocorrido na região Centro-Oeste, houve o 
detalhamento das áreas, mas não se adotou as produtividades diferenciadas do Caderno 
de Logística e Terceirização. Entretanto, a área licitada era enorme (mais de 113.000 m2) 
e os ganhos fáceis, os “frutos mais acessíveis”, eram demasiadamente evidentes: 14.200 
m2 de garagens cobertas (produtividade indicada: 6.000 m2) precificadas como área 
interna genérica (produtividade indicada: 600 m2), 12.800 m2 de estacionamentos 
(produtividade indicada: 6.000 m2) precificados como área externa genérica 
(produtividade indicada: 1.200 m2), e mais outros desperdícios na precificação de 21.500 
m2 de áreas verdes e 3.000 m2 de espelhos d’água. Seis empresas enviaram propostas 
com produtividades superiores, mas foram todas desclassificadas pelo pregoeiro, sob a 
alegação de “produtividade acima do estipulado no termo de referência”, embora o edital 
falasse apenas em produtividade mínima. A empresa vencedora ofertou um BDI 0,02%. 
Apenas a utilização das produtividades especificadas no Caderno de Logística e 
Tercerização implicaria uma redução de 40% na quantidade de serventes a serem 
contratados (de 158 para 96) e uma economia de quase R$ 1,5 milhão/ ano, mas mesmo 
que a vencedora aumentasse seu BDI para 24%, a economia estimada ultrapassaria R$ 
700 mil;/ ano. 

No segundo caso, ocorrido na região Norte, houve o detalhamento das áreas e 
foram adotadas as produtividades diferenciadas do Caderno de Logística e Terceirização. 
Mais ainda, optou-se por licitar o serviço por Município, com cada Município aglutinando 
um grupo composto por itens - os diversos tipos de áreas a serem limpas - e a métrica 
escolhida não foi o usual valor total, mas o custo por m2. O resultado foi uma competição 
intensa, com 27 a 29 empresas participantes disputando os nove municípios disponíveis, 
sendo que cinco empresas diferentes tiveram propostas homologadas. Em todos os 
grupos houve a oferta de produtividades superiores aos valores de referência da 
SLTI/MP, e o deságio total apurado na licitação foi de 36%. 

A outra forma de se obter maior produtividade é a adotada pela maioria dos 
órgãos onde ela foi constatada: um aumento da produtividade mínima exigida na 
contratação. O grande risco envolvido nessa abordagem impositiva e isolada é a de 
exequibilidade: um erro na dosagem pode causar prejuízos diretos e indiretos à 
Administração decorrentes de licitações desertas e quebras de contrato e/ou falências 
decorrentes da inexecução parcial dos contratos e das sanções decorrentes.  

Passa-se, então, a uma análise sobre as produtividades contratadas e sobre o quão 
altas estas seriam em comparação com os padrões de produtividade na iniciativa privada 
e no restante do mundo. 

Para evitar o risco de a análise das propostas de produtividade superior presentes 
na amostra serem influenciadas por um eventual “jogo de planilha”, optou-se por analisar 



 

 

apenas as propostas que ofertassem maiores produtividades tanto para área interna 
quanto para externa, excluídas aquelas onde a área de fachada envidraçada fosse menor 
ou igual a 10% da área contratada. Atenderam esses requisitos 19 das 25 propostas. Em 
função da quantidade relativamente pequena, optou-se por listá-la na íntegra e depois 
fazer uma breve análise. 

Produtividades contratadas superiores à Produtividade de Referência da SLTI/MP, por contratação 

PRODUTIVIDADE 
INTERNA 

PRODUTIVIDADE 
EXTERNA 

PRODUTIVIDADE 
ESQUADRIA 

PRODUTIVIDADE 
FACHADA 

625,00 1.910,00 300,00 - 

634,00 2.601,00 223,00 190,00 

645,00 1.790,00 210,00 - 

700,00 1.800,00 - - 

717,00 2.400,00 330,00 - 

728,00 2.550,00 350,00 - 

750,00 1.500,00 275,00 137,50 

800,00 6.300,00 295,00 145,00 

800,00 1.800,00 - - 

830,00 2.560,00 - - 

900,00 1.800,00 - - 

969,00 3.150,00 350,00 200,00 

1.000,00 1.600,00 - - 

1.000,00 1.600,00 - - 

1.000,00 1.700,00 - - 

1.068,00 1.800,00 380,00 - 

1.200,00 5.500,00 - - 

1.250,00 2.500,00 450,00 - 

1.600,00 2.300,00 - - 
Fonte: Elaboração CGU. 

 Em função dos valores, foram apurados seus valores mínimos, médios e máximos 
e estes foram comparados com os valores de referência estabelecidos pela SLTI/MP, 
conforme quadro a seguir: 

Valores extremos e médios por tipo de área, e variação em relação ao valor de referência da SLTI/MP 

 
ÁREA 

INTERNA 
ÁREA EXTERNA 

ESQUADRIA
S 

FACHADAS 
ENVIDRAÇADAS 

Qtde 19 19 10 4 
Referência 
SLTI/MP 

600,00 1.200,00 220,00 110,00 

Mínimo 625,00 4% 1.500,00 25% 210,00 -5% 137,50 25% 

Média 906,11 51% 2.482,16 107% 316,30 44% 168,13 53% 

Máximo 1.600,00 
167
% 6.300,00 425% 450,00 

105
% 200,00 82% 

Fonte: Elaboração CGU. 

Como se pode observar, a produtividade média apurada foi significativamente 
superior à produtividade mínima de referência da SLTI/MP, em que pese o tamanho 
limitado da amostra. Esta situação inclusive repete a observada há seis anos atrás, em 
auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União que resultou no Acórdão nº 
1.753/2008, quando a Corte de Contas constatou que cinco dos nove órgãos pesquisados 



 

 

adotavam produtividades superiores aos estabelecidos no normativo vigente à época, a 
IN MARE nº 18/97. 

Além destes valores, houve algumas poucas ocorrências de contratações de 
produtividade superiores às produtividades diferenciadas estabelecidas no Caderno de 
Caderno de Logística e Terceirização. Elas não foram listadas junto com as demais em 
função de terem sido adotadas principalmente em licitações promovidas por instituições 
de ensino, onde a distribuição das tipologias é fundamentalmente diferente – há a 
predominância de grandes áreas internas livres e de áreas verdes e/ou estacionamentos. 
Entretanto, deixa-se o registro que se constatou produtividades contratadas de até 1.800 
m2 para áreas internas livres (50% maior do que a produtividade de referência da 
SLTI/MP) e de até 18.000 m2 para varrição de passeios e arruamentos (200% maior do 
que a produtividade de referência da SLTI/MP). 

 

PADRÕES DE PRODUTIVIDADE 

 Em função do tamanho limitado da amostra utilizada neste estudo, decidiu-se 
pesquisar padrões de produtividade adotados no setor de limpeza e conservação, 
inclusive fora da Administração Pública, para tentar balizar se as produtividades 
encontradas, superiores ao padrão de referência da SLTI/MP seriam excepcionais. Para 
tanto, buscou-se estudos feitos por órgãos públicos e artigos de revistas especializadas 
no setor ou de organizações de representação setorial. 

 Localizou-se primeiramente estudo efetuado pela Universidade Federal de Minas 
Gerais - UFMG entre 1998 e 1999 (pouco depois, portanto, da publicação da IN MARE 
nº 18/97) para a definição dos parâmetros de produtividade dos processos licitatórios de 
limpeza realizados por aquela instituição de ensino. Este estudo foi inclusive citado pelo 
Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 1.753/2008, sendo, portanto, de 
conhecimento da SLTI/MP. Comparando com a tipologia adotada pela SLTI/MP, as 
principais áreas tiveram as seguintes produtividades: 1.800 m2 para áreas internas, 3.500 
m2 para áreas livres, 5.000 m2 para áreas externas e 1,3 Km linear para varrição de ruas 
e estacionamentos, sendo, portanto, 200%, 338%, 317% e 63% superiores aos valores 
de referência da SLTI/MP estabelecidos dez anos depois pela IN nº 02/2008. Ressalte-se, 
entretanto, que os valores do estudo diferem dos valores contratados pela UFMG no 
pregão nº 11/2013, quando exigiu 1.200 m2 para áreas internas e livres, 5.500 m2 para 
áreas externas e 3,14 Km lineares para varrição de ruas, valores 100%, 50%, 358% e 
393% superiores aos estabelecidos pela SLTI/MP. 

 Na edição nº 156 da INFRA, revista especializada em terceirização, foi encontrado 
artigo abordando a estratégia de limpeza por equipes – “Team Cleaning” ao invés da 
distribuição tradicional por áreas. Segundo o artigo, a estratégia permite aumentar a 
produtividade pela especialização e pela motivação do trabalho em equipe, conforme foi 
apresentado pela empresa pioneira no uso do modelo no Brasil. Segundo essa, ao mudar 
do zoneamento individual para equipes de 6 pessoas, os padrões de produtividade 
aumentaram de 143 m2/hora para 314 m2/hora com a adoção da estratégia, além de 
reduzir os custos com equipamentos e consumo. Depreende-se assim que, para a 
jornada de 8 horas diárias adotada como padrão pela SLTI/MP, o padrão de produtividade 
da empresa teria sido aumentado de 1.144 m2 para 2.512 m2, ou seja, de 91% para 319% 
superior à produtividade de referência. 

 Esta estratégia também foi abordada em estudo de caso americano, embora para 
a limpeza de quartos de um hotel. As equipes adotadas foram de 2 pessoas e o aumento 
de produtividade reportado foi de apenas 13%, mas os custos totais caíram 25% em 



 

 

função de um menor gasto com equipamentos e treinamento, pois a rotatividade foi 
reduzida de 90% para 6%. 

 Padrões internacionais de produtividade foram pesquisados a partir de pesquisa 
na internet, sendo localizadas boas referências nas páginas da BOMA – Building Owners 
and Managers Association, ISSA – International Sanitary Supply Association, IFMA – 
International Facility Management Association e BICSc – British Institute of Cleaning 
Science. Quase todas essas organizações publicam pesquisas de padrões de custos e 
produtividade, mas o acesso a estas pesquisas são, em sua maioria, pagas. Os índices de 
produtividade que foram obtidos estão listados no quadro a seguir. 

Padrões de Produtividade Pesquisados 

FONTE 
PRODUTIVI-
DADE ÁREAS 

INTERNAS 

% PRODUTIVI-
DADE MÍNIMA 

SLTI/MP 
FONTE 

Estudo UFMG 1.800 200% https://www.ufmg.br/dlo/limpeza_estati
sticas.shtml 

Contrato UFMG 
nº 17/2013 1.200 100% 

https://www.ufmg.br/dlo/limpeza_contr
atos_vigentes.shtml 

Vikings - 
zoneamento 

individual 
1.144 91% 

http://www.revistainfra.com.br/portal/T
extos/?Entrevistas/14078/LIMPEZA-

versus-TECNOLOGIA- 

Vikings - Equipes 2.512 319% 
http://www.revistainfra.com.br/portal/T

extos/?Entrevistas/14078/LIMPEZA-
versus-TECNOLOGIA- 

BICSc - British 
Institute of 

Cleaning Science 
2.976 396% 

http://britishcleaningcouncil.org/~britis
hc/library_archive/cleaningstandards/BI
CSc%20Cleaning%20Standards%20Sp

ecifications%20Table.pdf 
Cleaning 

Consultant 
Services, Inc. 

2.160* 260% 
http://www.cmmonline.com/articles/23

0412-bidding-in-healthcare-
environments 

ICAN - 
International 

Custodial 
Advisors 
Network 

2.160 260% http://www.icanatex.com/Answer.asp?I
D=299 

National Pro 
Clean Corp. 2.160 260% 

http://www.nationalproclean.com/id139
.html 

Cleaning 
Consultant 

Services, Inc. 
3.780** 530% 

http://www.cmmonline.com/articles/wh
at-does-cleaning-cost-3 

Fonte: Elaborado pela CGU a partir dos conteúdos nos endereços eletrônicos referenciados. 
*: Informa que o padrão da indústria americana é de 2.500-3.500 pés quadrados/ hora (1.800 a 2.520 m2 
para uma jornada de 8 horas), ressalvando que esta média é um pouco alta para o zoneamento individual 
e um pouco baixa para o trabalho em equipes de limpeza. 
**: Informa que a produtividade competitiva em regiões metropolitanas para limpeza de imóveis 
administrativos superiores a 300.000 pés quadrados (27.000 m2) é de 4.500-6.000 pés quadrados/ hora 
(3.240 a 4.320 m2 para uma jornada de 8 horas). 

 Analisando esses referenciais, conclui-se que as produtividades superiores 
contratadas pela Administração Pública conforme mencionado, não aparentam, na média, 
serem excepcionais, e que muito ainda precisa ser feito para se chegar aos padrões de 
produtividade internacionais. Ressalte-se, entretanto, que pelos valores acima e pelas 
informações coletadas ficam claros o impacto do ganho de escala e as melhores técnicas 
para captura-lo. A aplicação da técnica de “Team Cleaning”, por exemplo, só aparenta ser 
viável em áreas superiores a 6.000 m2. 



 

 

 Essa é mais uma variável a aumentar ainda mais a importância de se planejar as 
licitações de modo a capturar todo o ganho de escala possível e minimizar o custo 
administrativo oculto decorrente da administração ineficiente dos contratos. A título de 
exemplo, compuseram a amostra três licitações distintas, referentes aos serviços de 
limpeza e conservação de três órgãos distintos, mas localizados, ao menos parcialmente, 
no mesmo imóvel. Os custos por área total obtidos pelos órgãos foram de R$ 1,65, R$ 
2,09 e R$ 2,94; os custos das áreas internas foram de R$ 2,18, R$ 3,10 e R$ 3,88. Embora 
haja diferenças temporais, isto já demonstraria a diferença de custo pela perda de escala 
(os órgãos foram ordenados pela área total licitada, que foi de 128.572 m2, 2.046 m2 e 
2.885 m2).26 Mas a situação fica ainda pior ao tomarmos consciência que no mesmo 
imóvel passaram a conviver duas empresas distintas (uma mesma empresa ganhou duas 
das três licitações) e que estas estão cobrando as despesas referentes a três prepostos 
distintos, estão sujeitas ao controle de três fiscais de contrato distintos, quando tudo 
poderia ter sido resolvido através de aditivos ao primeiro contrato e termos de 
cooperação entre os órgãos envolvidos. 

 Por todo o exposto, somos de opinião que a Administração Pública, através da 
SLTI, deve assumir o papel de indutora dos avanços dessa atividade, criando um ambiente 
de negócios favorável ao aumento da produtividade das empresas prestadoras dos 
serviços de limpeza e conservação predial para o setor público. Para tanto, algumas 
medidas podem contribuir para melhoria do cenário encontrado, dentre outras: 

- revisão das produtividades de referência da SLTI/MP, estabelecendo novo 
padrão de produtividade mínima que reflita a evolução desejada para o setor; e 
produtividade máxima (cenário de atenção) também compatível com a atual 
potencialidade do setor; 

- orientação das Unidades de Administração de Serviços Gerais - UASGs sobre a 
política de incentivo ao aumento da produtividade das empresas do ramo, minimizando 
as atuações de pregoeiros em desacordo com essa diretriz; e 

- emissão de diretriz sobre a necessidade de as UASGs descreverem 
detalhadamente as características das áreas objeto da licitação e tornarem públicas todas 
informações que possam ser úteis aos licitantes na formação das propostas. 

  

##/Fato##Causa 

Definição unicamente de índice de produtividade mínimo, que se encontra desatualizado 
quando comparado com os índices exigidos/ofertados nas licitações analisadas e com o 
praticado pelo mercado e que pode inibir a oferta de índices superiores por parte dos 
licitantes.  

Para amostra analisada, percentual significativo de editais elaborados com características 
que inibem ou mesmo impedem os licitantes de ofertar índices de produtividades 
superiores ao referencial mínimo estabelecido pela SLTI./Causa## 

 

Manifestação da Unidade Examinada 

Instada a se manifestar sobre os fatos levantados, em especial sobre a necessidade 
de revisão dos atuais índices de produtividade, a Secretaria de Logística e Tecnologia da 

                                                 
26 Na segunda contratação, a área licitada total foi de 97.362,62 m2, englobando 2.046m2 no referido imóvel 
e o restante em outra localidade. 



 

 

Informação – SLTI/MP informou por meio da Nota Técnica nº 220/DELOG/SLTI-MP, o 
seguinte:  

“todos esses fatores serão levados em consideração por esta Secretaria, quando da nova 
contratação que será realizada em meados de março de 2015, dentre eles a possibilidade 
de separar os valores do custo total do empregado da precificação dos insumos de limpeza, 
avaliação do BDI, métricas (produtividade)”. 

Quanto à possibilidade de alteração dos normativos pertinentes no sentido de 
exigir comprovação de capacidade de execução dos serviços de limpeza e conservação 
predial nos casos em que a produtividade ofertada pela empresa licitante esteja acima de 
um referencial máximo de produtividade, a SLTI argumentou como segue: 

“Na recomendação em comento há necessidade de maior acautelamento pela Secretaria 
no tocante à flexibilização da Instrução Normativa na temática em tela, posto que o art. 
22 da IN nº 2, de 2008, abaixo, já traz permissiva aos licitantes de apresentar 
produtividades diferenciadas daquela estabelecida pelo edital, desde que previsto no 
referido instrumento, em conformação com o Acórdão TCU nº 1.469, de 2012. Plenário, 
a seguir, in verbis, de modo que a possibilidade de margens de produtividade mínimas e 
máximas não afastaria possíveis discrepâncias como as apontadas no relatório, a exemplo 
das empresas não ofertarem voluntariamente produtividade maiores, já que muitas delas 
reduzem o BDI para adequar a proposta ao preço estimado pela Administração. 

(...) 

Franquear a flexibilização da Instrução Normativa, tendo como vertente - segundo o 
Relatório de Auditoria Preliminar da CGU - incentivar voluntariamente a competitividade 
das empresas licitantes por meio do aumento da produtividade por ela ofertada, pode 
acarretar a submissão dos trabalhadores a condições laborais prejudiciais a sua saúde e a 
integridade física. Dessa forma, como a SLTI está em processo de revisão da metodologia 
a ser adotada para fixação dos valores limites dos serviços tanto de vigilância quanto de 
limpeza. inclusive com os novos estudos das métricas utilizadas para balizamento da 
produtividade, entendo que tal recomendação deva ser objeto de maior maturação, antes 
de qualquer alteração normativa, levando em consideração que as novas metodologias 
poderão estabelecer perfis suficientes que tornem inviáveis técnica e juridicamente a 
definição prematura de produtividades máximas e mínimas, aos moldes da recomendação, 
posto que poderão levar à submissão do trabalhador a um esforço excessivo ou a uma 
sobrecarga de trabalho, mesmo que dentro da jornada legal prevista”. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 No tocante à apresentação de plano de divulgação, amplo e contínuo junto aos 
órgãos do SISG, sobre a impropriedade de se fixar os postos de serviço nos editais 
licitatórios referentes à contratação dos serviços de limpeza e conservação predial, a 
Unidade informou que: 
 

“Nesse ponto, em que pese o inciso I do art. 20 da IN nº 2, de 2008, abaixo, estabelecer 
a vedação de fixar no instrumento convocatório o quantitativo de mão de obra, devendo 
sempre adotar unidade de medida que permita a quantificação da mão de obra necessária 
à execução do serviço, propiciando a aferição dos resultados, nada impede que haja 
divulgação, por meio do Portal de Compras do Governo Federal, a todos os órgãos e 
entidades SISG, quanto à recomendação em comento da impropriedade de se fixar os 
postos de serviço nos editais licitatórios referentes à contratação dos serviços de limpeza 
e conservação predial. 
 
‘Art. 20. É vedado à Administração fixar nos instrumentos convocatórios: 
1 - o quantitativo de mão-de-obra a ser utilizado na prestação do serviço, devendo sempre 
adotar unidade de medida que permita a quantificação da mão-de-obra que será 
necessária à execução do serviço; 8.11.1.’ 
 
Complemento, ainda, com o art. 15 da IN nº 2, de 2008, que diz respeito aos critérios e 
condições que devem estar presentes no termo de referência e projeto básico em auxílio 
ao licitante interessado quando da formação da planilha de custos e formação de preços 
na identificação de pessoal e insumos necessários à execução contratual, in verbis: 



 

 

‘Art. 15 O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter: 
 
XV - condições que possam ajudar na identificação do quantitativo de pessoal e insumos 
necessários à execução contratual, tais como: 
a) quantitativo de usuários; 
b) horário de funcionamento do órgão e horário em que deverão ser prestados os serviços; 
c) restrições de área, identificando questões de segurança institucional, privacidade, 
segurança, medicina do trabalho, dentre outras; 
d) disposições normativas internas; e 
e) instalações, especificando-se a disposição de mobiliário e equipamentos, arquitetura, 
decoração, dentre outras’”. 

 Quanto à necessidade de plano de divulgação, amplo e contínuo junto aos órgãos 
do SISG, sobre a necessidade de que sejam retratados nos editais referentes à prestação 
dos serviços de limpeza e conservação predial os tipos de áreas separadamente, 
atentando para as respectivas produtividades diferenciadas para aquelas áreas, a 
Secretaria de Logística informou que: 

“será realizada a divulgação solicitada, por meio do Portal de Compras do Governo Federal, 
a todos os órgãos e entidades integrantes do SISG Convém notar que os arts. 42, 43 e 48 
da IN nº 2, de 2008 (...), estabelecem algumas regras, requisitos e condições que devem 
estar previstos no Projeto Básico ou Termo de Referência (de observância obrigatória pelos 
órgãos integrantes do SISG). Cita-se como exemplo: a) obrigatoriedade de constar na 
contratação de serviços de limpeza e conservação as áreas internas, áreas externas, 
esquadrias externas e fachadas envidraçadas, classificadas segundo as características dos 
serviços a serem executados, periodicidade, turnos e jornada de trabalho necessários; b) 
obrigatoriedade dos serviços serem contratados com base na Área Física a ser limpa, 
estabelecendo-se uma estimativa do custo por metro quadrado, observadas a 
peculiaridade, a produtividade, a periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço e 
das condições do local objeto da contratação; c) obrigatoriedade das proponentes 
apresentarem para cada tipo de Área Física a ser contratada o respectivo Preço Mensal 
unitário por metro quadrado, obtido a partir do preço homem-mês (planilha de custos e 
formação de preços).” 

 Por fim, a Secretaria acrescentou o seguinte: 

“Não obstante a divulgação das recomendações constantes nos itens 8.11 e 8.12 desta 
Nota Técnica, para que as orientações/recomendações sejam amplas e contínuas, será 
utilizado o Portal de Compras Governamentais, na aba de terceirização – ‘orientações 
expedidas pela SLTI’, como forma de impelir as boas práticas nas aquisições, contratações 
e fiscalização dos serviços de limpeza e vigilância, atendendo o propósito da CGU. No 
mais, reitero que no tocante à matéria em comento, a SLTI capacitou cerca de 13.000 
(treze mil) servidores públicos federais, em matérias licitatórias e publicou 8 (oito) 
cadernos técnicos que subsidiam aos gestores de compras, destes, 3 (três) cadernos 
orientam os gestores sobre estas questões”. 

 

Análise do Controle Interno 

A análise dos editais selecionados pela equipe de auditoria evidenciou alguns 
pontos sobre a realidade das contratações públicas dos serviços de limpeza e 
conservação predial, quais sejam: 

- existência de empresas ganhadoras de certames licitatórios ofertando 
produtividade superior à mínima estabelecida pela SLTI, cujo desempenho, inclusive, se 
mostrou factível face aos parâmetros internacionais e às boas práticas nacionais; 

- preponderância de propostas vencedoras com BDI abaixo dos referenciais 
estabelecidos pela SLTI, aventando a hipótese de que a produtividade padrão se 
encontrando abaixo do nível que as empresas são capazes de ofertar pode estar 
refletindo em baixas taxas de lucro e despesas indiretas; 

- ocorrência de editais fixando o número de postos de serviço; e 



 

 

- ocorrências frequentes de detalhamento incompleto das áreas objetos da 
licitação, provocando precificação a preços superiores em tipos de áreas cuja 
produtividade dos empregados são naturalmente maiores. 

Verificamos, ainda, que há uma tendência dos órgãos a utilizarem as 
produtividades mínimas estabelecidas pela SLTI como parâmetros nos editais, a despeito 
do que dispõe o parágrafo único do art. 43 da IN SLTI 02/2008: 

“Parágrafo único. Os órgãos deverão utilizar as experiências e parâmetros 
aferidos e resultantes de seus contratos anteriores para definir as 
produtividades da mão-de-obra, em face das características das áreas a 
serem limpas, buscando sempre fatores econômicos favoráveis à 
administração pública.” 

Em sua manifestação, aquela Secretaria argumenta que a Instrução Normativa em 
questão já traz dispositivo que permite a apresentação de produtividades superiores se 
o Edital do processo licitatório previr tal possibilidade, desde que os licitantes 
comprovem a proposta através de provas objetivas – o que estaria em conformação com 
comando do Tribunal de Contas da União. Deste modo, a recomendação poderia vir a 
mostrar-se inefetiva, visto que não impediria que os licitantes continuassem a preferir a 
competição através de redução do BDI. Mais ainda, alertam que a solução proposta – 
incentivar que a competição das empresas se dê no âmbito da produtividade ofertada – 
poderia expor os trabalhadores a condições prejudiciais à sua saúde e integridade física, 
e que isso não poderia ser feito sem analisar as novas metodologias de valores limites e 
de referencias de produtividade. 

Primeiramente, a equipe de auditoria precisa esclarecer que o Acórdão citado 
pela SLTI (1.469/2012 – Plenário) é oriundo de representação de uma empresa de 
limpeza e conservação, onde a Corte de Contas analisa um caso concreto. Nessa 
situação, encontra-se limitada pelos normativos vigentes, como registra o voto do 
Ministro-Relator, que copiamos abaixo: 

5.“A despeito de concordar com a agravante quanto à possibilidade legal da 
apresentação de produtividade diferenciada, concluí não haver nos autos 
indício de que o pregoeiro tenha solicitado da empresa a demonstração da 
exequibilidade de sua proposta, em inobservância ao disposto no art. 21, inc. 
IV, da IN SLTI/MP nº 02/2008, que assim dispõe: 

Art. 21. As propostas deverão ser apresentadas de forma clara e objetiva, em 
conformidade com o instrumento convocatório, devendo conter todos os 
elementos que influenciam no valor final da contratação, detalhando, quando 
for o caso: [...] 

IV - produtividade adotada, e se esta for diferente daquela utilizada pela 
Administração como referência, mas admitida pelo instrumento convocatório, 
a respectiva comprovação de exequibilidade; 

 [...] 

Art. 29. Serão desclassificadas as propostas que: [...] 

V - não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao 
preço e a produtividade apresentada. 

6. Naquela oportunidade, deixei assente que se fosse essa a única 
irregularidade identificada no âmbito do certame licitatório, não teria dúvidas 
em propor ao Plenário a revogação da medida cautelar adotada. No entanto, 
considerei de maior gravidade a ausência de razoabilidade/proporcionalidade 



 

 

na quantidade de leitos fixada como parâmetro para apresentação de atestado 
de capacidade técnica. 

(...) 

11. Com relação à possibilidade legal da apresentação de produtividade 
diferenciada em relação ao previsto no termo de referência, é forçoso concluir, 
a partir da manifestação da FUB em resposta à oitiva/diligência, não ter sido 
solicitada a demonstração da exequibilidade da proposta da empresa 
Dinâmica, em contrariedade ao que preconiza o art. 21, inc. IV, da IN SLTI/MP 
nº 02/2008.”  

Dito isso, importa ressaltar que o que está sendo apontado, como bem registrou 
a própria Unidade, são hipóteses de incentivar uma competição mais efetiva entre as 
empresas. Nesse sentido, a simples possibilidade legal de apresentar proposta de 
produtividade superior não parece ser suficientemente vantajosa quando posta a frente 
da possível consequência em caso de insucesso – a desclassificação da proposta. Isto 
porque, mais ainda que a simples evidência amostral (maioria das empresas opta por não 
fazê-lo), durante a realização da presente auditoria a equipe deparou-se com o seguinte 
relatório de pregão: 

Relatório de Análise de Planilhas – Pregão XXX/2008 

Class. Item 01 –
Serv.Limpeza 

Situação Fundamentação 

1 R$ 1.499.999,99 DESCLA  
2 R$ 1.500.000,00 NÃO ENVIOU  
3 R$ 1.600.000,00 NÃO ENVIOU  
4 R$ 1.800.000,00 DESCLA  

5 R$ 1.598.000,00 DESCLA 

1 – O Número de serventes ofertados está em desacordo com a 
produtividade estipulada no termo de referência; 2 – O valor global 
ofertado, considerada a produtividade do resumo/m2, não comporta o 
número de profissionais estipulado. 

6 R$ 1.700.000,00 DESCLA 
1 – Produtividade acima do estipulado no Termo de Referência contraria 
disposto na IN 02/08 MPOG, assim como o edital; 2 – O valor global ofertado 
em descompasso com a produtividade. 

7 R$ 2.097.733,56 DESCLA 

1 – Produtividade acima do estipulado no Termo de Referência contraria 
disposto na IN 02/08 MPOG, assim como o edital; 2 – Número de servente 
propostos em contradição com a produtividade apresentada no resumo/m2; 
3 – Cotou encarregado Geral desnecessariamente. 

8 R$ 2.360.000,00 DESCLA 

1 – cotou encarregado geral; 2 – O número de serventes propostos diverge 
da produtividade apresentada; 3 – Produtividade acima do estipulado no 
Termo de Referência contraria disposto na IN 02/08 MPOG, assim como o 
edital. 

9 R$ 2.377.872,60 DESCLA 
1 – Reserva técnica em desacordo com o edital, item 24.8; 2 – 
Produtividade acima do estipulado no Termo de Referência contraria 
disposto na IN 02/08 MPOG, assim como o edital. 

10 R$ 2.442.998,00 DESCLA  

Class. 
Item 01 –

Serv.Limpeza 
Situação Fundamentação 

11 R$ 2.500.000,00 DESCLA  
12 R$ 2.445.261,96 DESCLA  
13 R$ 2.451.830,61 DESCLA  

14 R$ 2.496.331,32 DESCLA 

1 – O número de serventes ofertados em desacordo com a produtividade 
registrada; 3 – Produtividade em desacordo com o Termo de 
referência; 4 – Aumento da produtividade sem justificativa exigida na IN 
02/08 MPOG; 5 – Produtividade acima do estipulado no Termo de 
Referência, contraria disposto na IN 02/08 MPOG, assim como o edital. 

15 R$ 2.609.167,32 DESCLA  
16 R$ 2.551.745,38 CLASSI  

17 R$ 2.586.342,15 DESCLA 
1 – Número de serventes propostos inferior diverge da produtividade; 2 – 
para produtividade superior ao estipulado no edital, consoante IN 
02/08 MPOG, deve ser apresentada justificativa. 

18 R$ 2.588.856,84 CLASSI  
19 R$ 2.684.224,08 NÃO ENVIOU  
20 R$ 2.697.543,12 DESCLA  

Fonte: Elaboração CGU a partir do documento original 



 

 

Ressalte-se que não faz parte do escopo da auditoria a conformidade da licitação 
a que se refere o relatório acima, seja quanto à conformidade da proposta seja quanto à 
emissão de opinião sobre o julgamento do pregoeiro – razão pela qual a identificação do 
pregão e das empresas foi omitida – mas chamou a atenção o fato de 35% dos licitantes 
terem tido suas propostas desclassificadas por problemas quanto à produtividade. Estas 
sete empresas tem incentivos para não ofertar produtividades superiores, mas resignar-
se a competir através de BDI (a vencedora desse certame ofertou 0,02%). 

Mais ainda, é preciso reforçar que a Instrução Normativa não exige a 
comprovação, por parte dos licitantes, de que são capazes de atingir as atuais 
produtividades de referência. O que está sendo proposto – o estabelecimento de 
referenciais de produtividade máxima, que passarão a compor o cenário de atenção – 
objetiva simplesmente a eliminação de uma burocracia irrazoável: se o único referencial 
de produtividade divulgado pela SLTI representa a produtividade mínima aceita pela 
Administração em qualquer local do país, ela está abaixo da média do setor – como, 
inclusive, foi demonstrado neste tópico. Exigir comprovação de qualquer padrão de 
produtividade acima deste ponto, sujeitando o licitante à eliminação em função da 
avaliação discricionária de cada pregoeiro (que não tem qualquer outro referencial para 
balizar sua avaliação que não decorrentes de seu próprio bom senso e iniciativa) provoca 
inegável desincentivo à economicidade da contratação.  

A equipe de auditoria entende que a solução recomendada, longe de expor o 
trabalhador à exaustão ou sobrecarga de trabalho, visa incentivar a introdução de novas 
tecnologias produtivas no setor, a capacitação do trabalhador e a eficiência da 
Administração, que poderá analisar mais detalhadamente as propostas de produtividade 
que possuam maior probabilidade de serem prejudiciais ao hipossuficiente. 

Finalmente, em nenhum momento pretendeu-se determinar à SLTI que defina 
uma produtividade máxima antes da revisão dos referenciais de produtividade, tanto 
assim que recomendou-se avaliar a conveniência e oportunidade da alteração normativa, 
inclusive considerando o cenário apresentado pelos gestores, de que a metodologia está 
sendo revisada nesse quesito. 

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realize estudo e revise os atuais índices de produtividade utilizados 
pela SLTI para definição do cenário de preços máximos que a Administração Pública 
Federal se propõe a contratar para os serviços de limpeza e conservação predial, 
utilizando-se deste Relatório como uma das fontes para crítica dos novos índices. 

Recomendação 2: Avalie a conveniência e oportunidade de alterar os normativos 
pertinentes no sentido de exigir comprovação de capacidade de execução dos serviços 
de limpeza e conservação predial apenas nos casos em que a produtividade ofertada pela 
empresa licitante estiver acima de um referencial máximo de produtividade estabelecido 
pela SLTI. 

Recomendação 3: Apresente plano de divulgação, amplo e contínuo junto aos órgãos 
SISG, sobre a impropriedade de se fixar os postos de serviço nos editais licitatórios 
referentes à contratação dos serviços de limpeza e conservação predial. 

Recomendação 4: Apresente plano de divulgação, amplo e contínuo junto aos órgãos 
SISG, sobre a necessidade de que sejam retratados nos termos editalícios referentes à 
prestação dos serviços de limpeza e conservação predial os tipos de áreas 
separadamente, atentando para as respectivas produtividades diferenciadas para aquelas 
áreas. 



 

 

1.1.1.8 Constatação 

Necessidade de atualização da "Metodologia de referência dos Serviços de 
Limpeza e Conservação de Áreas Internas". 

 

NÍVEL DE SERVIÇO 

 A Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008 dispõe, em seu artigo 11, que a 
contratação deve adotar “unidade de medida que permita a mensuração dos resultados para 
o pagamento da contratada, e que elimine a possibilidade de remunerar as empresas com 
base na quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho” (original sem grifo). 

Em seus parágrafos 3º e 4º introduz o conceito de Acordo de Nível de Serviço 
(ANS), dispondo que os critérios de aferição dos resultados deverão ser 
preferencialmente dispostos na forma de ANS, sendo, entretanto, necessário que “exista 
critério objetivo de mensuração de resultados (...), que possibilite à Administração verificar se 
os resultados contratados foram realizados nas quantidades e qualidades exigidas, e adequar 
o pagamento aos resultados efetivamente obtidos” (original sem grifo). 

Não obstante estas disposições, o Anexo V da IN nº 02/2008 – “Metodologia de 
referência dos Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Internas” segue tipicamente 
a lógica da especificação de processos e insumos (input specifications), e não de resultados 
(output specifications), talvez pela Unidade ter considerado que a mensuração do 
resultado das atividades de limpeza não seja passível de mensuração por critérios 
objetivos. Por consequência, os ANS encontrados na amostra de contratos focam na 
frequência de execução das atividades de limpeza, e não na qualidade da mesma. 

 Muito embora esta seja uma dificuldade universal na contratação de serviços de 
limpeza, ela tem sido enfrentada, em especial nos países anglo-saxões, que aderiram com 
maior ênfase às parcerias público-privadas, onde os ANS são mais críticos. 

 Basicamente, as especificações de processos definem o que deve ser feito e 
quando. Possuem como vantagem serem mais “objetivas”, e podem até ser mais 
interessantes para o prestador de serviço pela facilidade de implementação. Já as 
especificações de resultado definem o que se deseja ou espera-se do serviço, deixando a 
cargo da prestadora de serviço a melhor maneira de fazê-lo. 

 Uma das principais vantagens de uma especificação por resultados é a maior 
facilidade de verificação, visto que os padrões de qualidade podem ser públicos e 
eventuais desvios ou falhas podem ser reportados por qualquer usuário do imóvel ao 
fiscal do contrato. Já numa especificação de processos o fiscal do contrato teria de 
monitorar a execução de cada tarefa de limpeza diariamente, o que é obviamente inviável 
uma vez que facilmente geraria um custo de supervisão superior ao potencial ganho a ser 
obtido. 

 Mais ainda, uma especificação focada em resultados permite uma maior facilidade 
na incorporação de ganhos de produtividade e qualidade, não só por não “congelar” os 
procedimentos em norma, impedindo a utilização de novos métodos, como por dar ao 
prestador de serviço a flexibilidade de não limpar novamente uma área que ainda esteja 
dentro dos padrões de limpeza exigidos e por permitir ao fiscal do contrato aumentar ou 
diminuir a frequência de fiscalização de acordo com a performance observada. 

 Seguem, a título de exemplo, os padrões de limpeza estabelecidos pela IFMA - 
International Facility Management Association e pelo BICSc - British Institute of Cleaning 
Science. Como poderá ser percebido, o padrão do BICSc parece ser mais híbrido, uma 
vez que ele lista processos; mas na verdade ele lista padrões de resultado em função dos 



 

 

possíveis processos utilizados. A parte do modelo do BICSc se aproxima de uma 
especificação de processos no estabelecimento de frequências de limpeza, em função da 
experiência britânica com PPPs e terceirização na área de saúde, onde, pela questão do 
risco de infecções hospitalares, optou-se por definir frequências mínimas de limpeza em 
função da criticidade das áreas, o que foi seguido por outros setores. Mesmo assim, em 
alguns setores a frequência padrão ainda é “sempre que necessário”. 

 

Níveis de Serviço de Limpeza da IFMA – International Facility Management Association 

GRAU 
NÍVEL DE 
SERVIÇO 

DESCRIÇÃO 

1 
Ordeiro e 
Imaculado 

Piso e rodapés estão limpos e brilhantes. Não há acúmulo de sujeira ou 
poeira nos cantos ou rente às paredes. Todas as superfícies horizontais e 
verticais tem uma aparência de recém limpas, sem o acúmulo de poeira, 

sujeira, marcas, manchas ou impressões digitais. Banheiros estão sem cheiro, 
com azulejos brilhando e bem supridos. Lixeiras contém apenas o lixo do dia 

e estão limpas e sem cheiro. 

2 
Esmero 
Comum 

Piso e rodapés estão limpos e brilhantes. Não há acúmulo de sujeira nos 
cantos ou rente às paredes, mas pode haver o equivalente a até dois dias de 

poeiras ou manchas. Todas as superfícies horizontais e verticais tem uma 
aparência de limpas, mas poeira, marcas, manchas ou impressões digitais 
podem ser vistas por um olhar mais atento. Banheiros estão sem cheiro, 

com azulejos brilhando e bem supridos. Lixeiras contém apenas o lixo do dia 
e estão limpas e sem cheiro. 

3 Desatenção 
Casual 

Pisos varridos e aspirados mas revelam manchas sob observação mais atenta. 
Um pequeno acúmulo de poeira ou sujeira pode ser visto nos cantos ou 
rente às paredes. Pisos e carpetes em salões e corredores podem conter 
partes foscas. Os rodapés estão foscos e manchados. Todas as superfícies 
horizontais e verticais tem poeira, marcas, manchas e impressões digitais 
visíveis. Lixeiras contém apenas o lixo do dia e estão limpas e sem cheiro. 

4 Sujeira 
Moderada 

Pisos varridos e aspirados mas estão foscos, sujos e manchados. Há 
acúmulos visíveis de sujeira nos cantos e rente às paredes. Há "caminhos" 

foscos e sujos nos carpetes e corredores. Os rodapés estão foscos, sujos e 
manchados. As superfícies horizontais e verticais tem poeira, marcas, 

manchas e impressões digitais evidentes. As lixeiras exalam cheiro 
desagradável. 

5 Desleixo 

Pisos e carpetes sujos e foscos. Acúmulos evidentes de sujeira velha nos 
cantos e ao longo das paredes. Rodapés sujos e manchados. As superfícies 
horizontais e verticais tem grande acúmulo de poeira, sujeira, manchas e 

marcas. As lixeiras estão transbordando, manchadas e exalando mal cheiro. 
Fonte: IFMA – International Facility Management Association. 

  



 

 

Especificação de Padrões de Limpeza - BICSc 

ÁREA ATIVIDADE 

SITUAÇÃO 
ACEITÁVEL AO 
COMPLETAR A 

TAREFA 

SITUAÇÃO 
ACEITÁVEL NO 

INTERVALO 
ENTRE AS 

ATIVIDADES DE 
LIMPEZA 

SITUAÇÃO 
INACEITÁVEL 

Pisos Frios 

Limpeza 
rápida com 

esfregão 

Seco e sem 
manchas 

removíveis, marcas 
superficiais e sujeira 

solta. 

Com sujeira 
decorrente do uso 
entre as limpezas. 

Acúmulo de sujeira, 
presença de manchas 
removíveis, marcas 
superficiais e sujeira 

solta. 

Limpeza 
completa 

com esfregão 

Aparência 
uniforme; seco e 

sem manchas 
removíveis, marcas 
superficiais e sujeira 

solta. 

Com sujeira 
decorrente do uso 
entre as limpezas. 

Acúmulo de sujeira, 
presença de manchas 
removíveis, marcas 
superficiais e sujeira 
solta. Aparência não 

uniforme. 

Escovação 

Seco e sem 
manchas 

removíveis, sujeira 
compactada ou 

arranhões. 
Aparência 
uniforme. 

Com sujeira e 
arranhões decorrentes 

do uso entre as 
limpezas. 

Acúmulo de sujeira 
entranhada, manchas 
removíveis, marcas 

superficiais ou sujeira 
compactada. 

Aparência não 
uniforme. 

Polimento 

Seco e sem 
manchas 

removíveis, sujeira 
compactada, poeira 

ou arranhões. 
Superfície brilhante.

Com sujeira e 
arranhões decorrentes 

do uso entre as 
limpezas. 

Acúmulo de sujeira, 
presença de manchas 
removíveis, marcas 
superficiais e sujeira 

solta. 

Fonte: BICSc - British Institute of Cleaning Science. 

  
##/Fato## 

Causa 

Metodologia de referência dos Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Internas 
atualmente adotada pela SLTI baseada em processos, o que não permite da mensuração 
dos resultados, em desacordo com o disposto na IN nº 02/2008. 

 

/Causa##Manifestação da Unidade Examinada 

Instada a se manifestar sobre os fatos levantados, a Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação – SLTI informou por meio da Nota Técnica nº 
220/DELOG/SLTI-MP, o seguinte:  

“todos esses fatores serão levados em consideração por esta Secretaria, quando da nova 
contratação que será realizada em meados de março de 2015, dentre eles a possibilidade 
de separar os valores do custo total do empregado da precificação dos insumos de limpeza, 
avaliação do BDI, métricas (produtividade)”. 

Posteriormente, por meio da Nota Técnica nº 14/DELOG/SLTI-MP, a Unidade 
acrescentou que: 

“A recomendação será objeto de avaliação do padrão atualmente adotado para os serviços 
de limpeza e conservação, constante do Anexo V da IN nº 2, de 2008, para que haja 
indução aos órgãos e entidade do SISG na elaboração do Acordo de Nível de Serviço- ANS 
dentro de um espectro que reflita os resultados esperados, quando da aferição.  
 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 

A IN SLTI nº 02/2008 define o Acordo de Nível de Serviço (ANS) como um ajuste 
escrito, anexo ao contrato, entre o provedor de serviços e o órgão contratante, que 
define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, 
os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de 
pagamento; 

A estipulação de ANS é uma técnica aplicada na terceirização, envolvendo a 
criação de métricas, indicadores e níveis de serviço que representarão os controles e 
gestão dos serviços e a comprovação formal da qualidade efetivamente pretendida. 

No caso da prestação dos serviços de limpeza e conservação predial, o anexo V 
da mencionada Instrução Normativa, ao apresentar o rol de procedimentos que deverão 
ser executados pela empresa contratada induz aos órgãos do SISG a não utilizarem os 
ANS, ou a utilizarem, em casos raros, balizando-se pela realização das tarefas. 

Portanto, julgamos ser necessário que a SLTI reveja o padrão atual de mensuração 
dos serviços de limpeza e conservação predial ofertados pelas empresas contratadas pela 
Administração Pública Federal, migrando de um modelo centrado em processos para a 
lógica de aferição de resultados, em consonância com o disposto na própria IN SLTI 
02/2008. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendação: 

Recomendação 1: Altere a legislação pertinente no sentido de implementar Acordo de 
Nível de Serviço para os serviços de limpeza e conservação predial contratados pela 
Administração Pública Federal, baseados na aferição de resultados, em contraposição à 
lógica de gestão de tarefas estabelecida na IN SLTI nº 02/2008. 

 

1.1.1.9 Constatação 

Possibilidades de melhoria na definição dos valores de referência para os 
cenários máximo e mínimo nas contratações dos serviços de vigilância, limpeza 
e conservação predial. 

 

ANÁLISE DA METODOLOGIA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS - 
PREÇOS MÁXIMOS E CENÁRIO DE ATENÇÃO DEFINIDO PELA 
SLTI/MP 

Nesse tópico avaliamos a consistência da metodologia utilizada pela Fundação 
Instituto de Administração – FIA, referendada pela SLTI/MP, para definição do custo 
referencial dos serviços de vigilância, limpeza e conservação predial contratados pela 
Administração Pública. A análise foi segregada em duas partes: avaliação do cenário de 
preços máximos, detalhada por módulos; e do cenário de atenção. 

Para tanto, foram utilizados os Cadernos de Logística “Prestação de Serviços de 
Vigilância Patrimonial” e “Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação”, 
ambos na versão 1.0, de abril de 2014, constantes do link 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/cadernos-de-logistica, conforme 
consulta realizada em 18 de agosto de 2014. 

 
  



 

 

ANÁLISE DO VALOR MÁXIMO 

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 A base inicial para o cálculo da composição da remuneração se dá pelo 
conhecimento do salário-base da categoria, o qual é estabelecido por meio de Acordos 
ou Convenções Coletivas de Trabalho. Esses parâmetros, quando alterados, resultam na 
atualização dos valores limites apresentados nos Cadernos Técnicos, elaborados uma vez 
ao ano, por categoria profissional e por Unidade da Federação, conforme dispõe o 
contrato firmado entre o MP e a FIA. 

  Importante destacar que para os serviços de limpeza e vigilância aqui abordados 
surgem, respectivamente, as figuras do encarregado/supervisor. De acordo com os 
cadernos de logística, os salários definidos para esses postos decorrem das seguintes 
situações: 

1. O Acordo estabelece o valor do salário. 

2. O Acordo estabelece um percentual de acréscimo sobre o salário do servente 
ou vigilante. 

3. O Acordo não estabelece nem o valor do salário nem o percentual de 
acréscimo. 

 Para o terceiro caso, o cálculo do salário do encarregado ou supervisor se dá, 
basicamente, por meio do cálculo dos percentuais de acréscimo que esses salários 
representavam em relação aos salários definidos para postos de servente ou vigilante no 
ano anterior, e dos percentuais de acréscimo já expressamente definidos nos acordos ou 
convenções. Assim, com essas duas variáveis obtém-se a média de acréscimos do ano 
anterior, cujo valor será aplicado na definição de tais salários nas Unidades da Federação 
onde não houver previsão. 

 O salário-base dos postos de trabalho decorrentes dos serviços de limpeza e 
vigilância é base de cálculo para diversas outras rubricas inseridas na composição da 
remuneração como, por exemplo, os adicionais de periculosidade, insalubridade, 
noturno e de hora extra. Quanto ao cálculo destas últimas, deve-se ressaltar, 
positivamente, que da análise dos cadernos de logística foi constatada a preocupação com 
as possíveis variáveis incidentes sobre as metodologias de seus cálculos e com que sua 
definição esteja amparada legalmente, ou conforme estabelecido em acordos ou 
convenções, além de observar a jurisprudência. 

  Vale atentar, entretanto, que alguns adicionais devidos a uma categoria podem 
não ser aplicáveis à outra, a exemplo do adicional de insalubridade, pertinente apenas aos 
serviços de limpeza, e do adicional de risco de vida, condizente apenas aos serviços de 
vigilância. Esses casos, passíveis de definição no âmbito dos acordos e convenções, são 
abordados de forma geral nos cadernos de logística e, em caso de mudanças das regras 
estabelecidas, os novos cálculos decorrentes são demonstrados nos Relatórios Mensais 
de Execução, o que resulta em uma constante atualização do público-alvo dessas 
informações, além de contribuir para a promoção da transparência. 

Complementarmente, a Unidade informou que quando uma Convenção Coletiva 
de Trabalho prevê um adicional específico para a categoria, ele, necessariamente, 
constará no Caderno Técnico daquela categoria de forma explícita no campo "Outro 
Adicional l ou 2". 

 
  



 

 

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

 De acordo com os cadernos de logística, esse módulo aborda “os custos relativos 
aos benefícios concedidos aos empregados estabelecidos na legislação e/ou 
Acordos/Convenções Coletivas, tais como transporte, auxílio-alimentação, assistência médica 
e familiar, seguro de vida, invalidez e funeral, entre outros”. 

 Destaca-se que a metodologia adotada demonstra preocupação com a 
aplicabilidade e a observância às particularidades de cada benefício concedido. Porém, 
especificamente quanto ao custo com transportes, cujo cálculo leva em consideração o 
número de dias trabalhados em função da jornada, as tarifas praticadas nas capitais e a 
parcela a ser descontada do beneficiário trabalhador, foi observada a ausência de registro 
sobre a possibilidade de não haver transporte público em certas localidades. Uma 
sinalização nesse sentido mostra-se positiva tendo em vista que além de alertar os 
gestores sobre essa possível ocorrência, pode ser um fator a ser considerado em 
eventuais julgamentos de inexequibilidade de propostas. 

 Para reforçar esse entendimento cabe citar parte do Estudo Técnico de Vigilância 
do Governo do Estado de Pernambuco, o qual dispõe sobre situações diferenciadas nas 
diversas regiões do Estado e que, especificamente quanto ao vale transporte, destaca 
“que não deve incidir na composição de custos nas cidades onde não existe transporte 
público”.  

 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS 

 De forma geral, esse módulo engloba custos com uniformes, materiais, utensílios, 
máquinas, equipamentos e outros, utilizados diretamente nos serviços, cujos itens mais 
relevantes passam a ser analisados. 

Uniformes 

 Inicialmente, no que se refere aos uniformes e seus complementos, observou-se 
que, no caso dos serviços de vigilância, os itens utilizados para compor tal custo vão ao 
encontro da relação constante do anexo VI da IN nº 02/2008, tendo sido estipulada regra 
geral de quantidades e vida útil para os casos em que os acordos ou convenções não os 
determinarem. Vale ressaltar, entretanto, que os cadernos de logística não demonstram 
a origem dos dados apresentados, os estudos ou metodologia adotada na definição 
daqueles números. 

Da mesma forma, o Relatório Mensal de Execução 06, de junho de 2014, não 
apresenta o embasamento da “alteração da quantidade de itens que serão utilizados para a 
composição do custo de uniformes e equipamentos bem como a vida útil, quando as 
Convenções Coletivas não especificarem tais valores”, restringindo-se a informar que os 
mesmos foram definidos em reunião da FIA com o MP, comprometendo, com isso, a 
transparência das informações. 

Quanto à metodologia adotada para obter os valores dos custos dos uniformes, e 
também dos equipamentos, os cadernos técnicos assim informam: 

 “O custo de uniformes e equipamentos foi obtido através de pesquisa de 
preços realizada no final do ano anterior ao do Caderno Técnico nas cidades 
de São Paulo, Florianópolis, Brasília, Salvador e Manaus. Os valores obtidos 
foram considerados como representativos da respectiva região do Brasil e o 
custo dos itens de uniformes e equipamentos verificado nela será repassado 
às demais capitais da região”. 



 

 

 Questionada sobre os critérios adotados para a escolha das 5 (cinco) cidades, a 
SLTI informou que: 

“a) a cidade de São Paulo foi selecionada por ser o principal mercado do 
país, em especial do mercado têxtil, atendendo a região Sudeste; 

b) a cidade de Florianópolis por estar no centro da Região Sul; 

c) a cidade de Brasília é o maior mercado de empresas que atendem ao 
setor público e representa a região Cento Oeste; 

d) a cidade de Manaus é a maior cidade da região Norte; e 

e) na região Nordeste foi uma decisão mais difícil entre Recife, Fortaleza e 
Salvador. Entre as três optou-se por Salvador. Nesse caso em conformidade 
com os dados apresentados no DW-SIASG, constata-se que o Estado da 
Bahia apresenta um grande volume de contratação.” 

Apesar de tal sistemática apresentar aspectos gerais positivos, considera-se 
relevante que seja avaliada a viabilidade e os possíveis resultados a serem obtidos com a 
realização de pesquisa de preços em todas as Unidades da Federação. A obtenção desses 
dados também oferece subsídios para que se desenvolva outro modelo, qual seja a 
simulação da soma dos valores inicialmente encontrados com o custo dos fretes entre os 
diversos Estados, permitindo comparar esse resultado encontrado com aquele primeiro 
e, consequentemente, adotar o menos oneroso. 

Entretanto, caso se julgue que os efeitos decorrentes dessas metodologias sejam 
negativos e se opte por manter os moldes adotados até o momento, seria também 
razoável a realização de estudo para conhecer os estados com maior desenvolvimento 
nos ramos envolvidos, a exemplo do têxtil no caso dos uniformes, dentro de cada região, 
inclusive como forma de homogeneizar os critérios de escolha das capitais e, em última 
instância, aproximar ao máximo o custo estimado ao valor efetivamente incorrido pelas 
empresas prestadoras dos serviços.  

Percebe-se que esses itens, diferentemente, por exemplo, do salário base, são 
passíveis de maior flexibilidade quando da apresentação das propostas pelas empresas 
licitantes e, com isso, podem estar contribuindo para que a média de valores 
efetivamente contratados esteja, em geral, sensivelmente abaixo dos definidos pela SLTI, 
conforme demonstrado no item 1.1.1.7 constante deste relatório. 

Ainda, destaca-se a importância de se buscar uma maior acurácia dos custos 
incorridos pelas empresas prestadoras dos serviços em tela com uniformes e 
equipamentos, dada a expressividade que esses valores podem alcançar em decorrência 
da quantidade de postos contratados no serviço público. O quadro a seguir apresenta 
exemplos de valores de uniformes definidos para alguns estados no exercício de 2014: 

Exemplos dos valores de uniformes definidos para 2014 

ESTADO 
VALOR MENSAL DOS UNIFORMES 

POR POSTO DE TRABALHO – 
LIMPEZA - (R$) 

VALOR MENSAL DOS UNIFORMES 
POR POSTO DE TRABALHO – 

VIGILÂNCIA - (R$) 
BA 18,91 65,02 
DF 48,91 79,77 
PA 40,24 44,01 
PE 20,28 40,50 
RJ 55,10 52,80 
RS 19,96 40,71 
SP 26,40 41,45 

Fonte: Cadernos Técnicos de Limpeza e de Vigilância – 2014. 



 

 

Reforça esse argumento a pesquisa setorial “A Força do Setor”, elaborada pela 
Federação Nacional das Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental – FEBRAC, que 
analisa alguns dos custos do seguimento – dentre eles, o gasto com uniformes. Nas 
pesquisas de 2005 e 2011, cujas divulgações ocorreram nos anos seguintes aos de sua 
referência, os custos com uniformes do setor como um todo variaram de 0,82% para 
1,06% do faturamento das empresas. Os valores de cada região são listados a seguir, 
mostrando que os valores apurados na metodologia da SLTI/MP estariam, em média, 
41% acima do gasto das empresas: 

Comparativo dos Referenciais Febrac X SLTI/MP - Uniformes 

REGIÃO 

PESQUISA FEBRAC E PROJEÇÃO 
PARA 2014 

VALORES 
SLTI/MP 

DIFERENÇAS 

GASTO/ 
FUNCIONÁRIO/ ANO 

VALOR 
2014 

MENSAL 
(A) 

VALOR 
MÉDIO 
(B)*** 

DIF. 
(A-B) 

DIF. 
% 

2005 2011* 
2014*

* 
Centro-Oeste 98,84 225,00 259,94 21,66 36,85 - 15,19 70% 

Nordeste 55,83 176,00 203,33 16,94 23,16 - 6,22 37% 

Norte 58,89 200,00 231,06 19,26 36,48 - 17,23 89% 

Sudeste 119,67 209,00 241,46 20,12 30,89 - 10,77 54% 

Sul 104,17 311,00 359,30 29,94 21,45 8,49 -28% 

Brasil 103,90 220,00 254,17 21,18 29,77 - 8,59 41% 
Fonte: Elaboração CGU. 
* Passou a incluir não apenas uniformes, mas também o custo de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs). 
** Projetado pela equipe de auditoria em função da variação do IPCA entre 01/2012 a 08/2014. 
*** Média dos valores das Portarias da SLTI/MP para os Estados que compõem as Regiões (2014) 

O acompanhamento permanente da evolução dos custos anuais dos uniformes e 
equipamentos é importante, já que permite conhecer potenciais fragilidades ou 
anormalidades e corrigi-las tempestivamente. Assim, eventuais aumentos expressivos 
observados, caso não sejam decorrentes de alterações na quantidade ou vida útil 
estabelecidas nos acordos ou convenções, podem evidenciar necessidade de revisar ou 
reformular a pesquisa de preços. Como forma de exemplificar esse ponto podemos citar 
o custo dos uniformes no Distrito Federal, cuja evolução dos valores definidos nos 3 
últimos exercícios encontra-se no quadro abaixo e demonstra um significativo aumento: 

Evolução de valores definidos para uniformes - DF 
ANO VALOR (R$) 
2012 14,65
2013 15,22
2014 48,91

% DE AUMENTO NO PERÍODO 233,86%
Fonte: Cadernos Técnicos de Limpeza - 2012, 2013 e 2014. 

Materiais 

Esse módulo trata, ainda, dos custos com materiais a serem utilizados na execução 
dos serviços de limpeza. Quanto a esse aspecto, conforme disposições normativas, os 
órgãos licitantes devem fazer constar dos editais a previsão dos materiais necessários à 
prestação dos serviços. Por conseguinte, as propostas dos licitantes devem estar em 
conformidade com o instrumento convocatório, especificando, conforme determina o 
inciso VI do art. 21 da IN nº 02/2008, “a relação dos materiais e equipamentos que serão 
utilizados na execução dos serviços, indicando o quantitativo e sua especificação”. 



 

 

 Entretanto, apesar da necessidade da contratante e da contratada terem que 
considerar a estimativa dos materiais a serem aplicados na execução dos serviços de 
limpeza, foi observado que, para o cálculo dos valores limites estabelecidos pela SLTI, os 
custos alocados nessa rubrica foram definidos tomando como base um percentual 
invariável de 12% em relação à soma de todos os itens de custo para cada cargo de 
servente, antes de incorporar os custos indiretos, lucros e o rateio da chefia de campo, 
conforme informação constante dos cadernos técnicos e em manifestação do gestor.  

De acordo com a Secretaria, “a porcentagem de insumos de limpeza é um índice 
que vem sendo usado historicamente. Tem sua origem em estudos feitos pelo Governo do 
Estado de São Paulo na década de 1990 e desde então vem sendo utilizado pela Administração 
Pública. Foi apurado a partir da análise de uma série de contratos bem sucedidos e 
estabelecida tal métrica”. 

Sobre esse assunto, cabe frisar que a Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo desenvolveu o CADTERC - Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados, 
resultando em publicação de estudos técnicos detalhados de serviços terceirizados, 
visando estabelecer, dentre outros, orientações gerais para contratação. Em seu volume 
3 – Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, versão 
janeiro/2014, tal ferramenta cita o grau de dificuldade encontrado para avaliação genérica 
dos insumos em relação às quantidades médias utilizadas, motivo pelo qual conclui que 
“para efeito de cálculo desse item, foi efetuado levantamento em contratos dos órgãos da 
administração direta e das empresas controladas pelo Governo do Estado, concluindo-se que 
as despesas com material, saneantes domissanitários e equipamentos, representam em média 
12% (doze por cento) do custo dos serviços de limpeza, asseio e conservação”. 

A fragilidade do modelo atualmente adotado fica evidente, por exemplo, ao 
observarmos que o valor definido para os insumos é vinculado estritamente ao custo do 
trabalhador, sem guardar qualquer relação com o consumo de materiais efetivamente 
empregado na prestação do serviço. A base de cálculo para incidência do percentual de 
12% é composta por itens que podem apresentar uma grande variação entre os diversos 
estados, como o salário base e os benefícios mensais acordados, em decorrência do 
estabelecido nos acordos e convenções. Assim, uma elevação nos citados itens resultaria 
em um maior valor estimado para os gastos com materiais, o que pode não representar 
o cenário real. 

Além disso, outras duas questões, intrinsicamente relacionadas, podem ser 
abordadas. A primeira se refere ao percentual de 12%, o qual foi estabelecido há razoável 
tempo, não havendo garantias que o mesmo seja válido atualmente. Isso se dá, pois, a 
remuneração do servente está intimamente vinculada à política de aumento real do 
salário mínimo e à predominância do setor público no setor, ao passo que estes fatores 
apresentam impacto limitado no mercado de insumos para a limpeza, até pela capacidade 
das empresas de capturar ganhos de escala nas suas aquisições. A segunda questão é que 
o custo dos insumos nos outros Estados poderia não representar aquele valor definido 
para São Paulo, inclusive em função da possibilidade de arbitragem das empresas, 
especialmente as de maior porte, que simplesmente podem passar a encomendar 
diretamente do fabricante ou de um distribuidor em outro Estado com menor custo e, 
consequentemente, aumentando sua margem. 

Outro indicativo decorre do próprio setor. Conforme descrito anteriormente, a 
FEBRAC elabora a pesquisa setorial que apresenta dados sobre os principais 
componentes de custo do setor. Na pesquisa de 2006, ano base 2005, foi apresentado 
que o custo dos insumos – classificados na pesquisa como ‘químicos em geral’, ‘máquinas 
e equipamentos’ e ‘acessórios e ferramentas’ – consumiu 4% do faturamento do setor, 



 

 

tendo o gasto variado de 2,51% na região Norte a 4,87% na região Nordeste. Esse 
percentual inclusive é compatível com o padrão de consumo americano, que é de 4% 
para insumos e 2% para equipamentos. 

Esse gasto aparentemente não inclui as compras de material de higiene 
normalmente incluídas nos contratos de limpeza e conservação (papel higiênico, 
sabonete líquido, papel toalha, etc.), o que consideramos ser uma boa prática a ser 
adotada pela SLTI/MP, tendo em vista que esses custos são específicos de cada órgão. 

 Todos esses aspectos ressaltam a necessidade de atualização da metodologia até 
agora adotada pela SLTI, o que vai ao encontro da proposta de trabalho que está 
atualmente sendo desenvolvida pela Unidade. De acordo com a Secretaria, “serão objeto 
de revisão a metodologia de cálculo para determinação dos insumos de limpeza, inclusive com 
inclusão de itens que compõem os insumos de limpeza, tais como, materiais saneantes 
domissanitários, utensílios e equipamentos, utilizados diretamente na execução dos serviços 
observadas as produtividades de referência, frequência e periodicidade para cada área de 
limpeza, que são objeto das Portarias de Valor limite expedidas pela SLTI”. 

 

Equipamentos 

 Finalmente, há na composição do custo dos equipamentos de vigilância subitem 
referente ao ‘custo financeiro’ da ordem de 0,1% a 0,6% do custo do posto que, 
depreende-se da fórmula, seria o custo de oportunidade uma vez que remunera o 
investimento inicial de cada posto pela taxa livre de risco, no caso a SELIC. 

O custo de oportunidade é uma abstração do ganho que o licitante poderia ter 
tido caso não tivesse optado em empreender. Desta forma, é uma variável para a 
determinação da margem de lucro, margem essa necessária e/ou desejada para 
remunerar o capital aplicado, o risco incorrido e financiar a expansão do 
empreendimento, sendo, portanto, parte do BDI e, mais especificamente, do lucro. De 
tal forma, ressalta-se que a apropriação de custos de oportunidade como custo direto é 
uma impropriedade, porque implica em fazer incidir sobre o mesmo os custos indiretos 
e tributos não personalíssimos. Por certo não há, na vida real, a incidência de custos de 
aluguel, ISS ou PIS/COFINS sobre o custo de oportunidade do investimento em 
equipamentos de vigilância. 

 Para pacificar totalmente o caso, reforça-se ainda que o Tribunal de Contas da 
União já se pronunciou a respeito da composição do BDI em diversos Acórdãos, dentre 
os quais figura de particular relevância o Acórdão nº 2.369/2011 – Plenário, do qual se 
extrai o trecho que segue no que tange às parcelas relativas ao lucro: 

“182. Ademais, ao utilizar os conceitos anteriormente mencionados e 
tendo em vista que o lucro representa a remuneração de fatores como o 
custo de oportunidade do capital aplicado, a capacidade administrativa, 
gerencial e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, 
a responsabilidade pela administração do contrato e a condução da obra, a 
estrutura organizacional da empresa e os investimentos na formação 
profissional do seu pessoal, além de criar a capacidade de reinvestir no 
próprio negócio, e não somente da atividade econômica da empresa (...).” 
(original sem grifo) 

 Embora seja possível discriminar o custo financeiro diretamente na composição 
do preço dos equipamentos conforme já vem sendo feito pela SLTI, isso deve ser levado 
em consideração no momento do cálculo do BDI, que não pode incidir sobre aquele 
custo. Entretanto, entendemos ser mais apropriada a remoção deste subitem na 



 

 

composição do preço dos equipamentos, uma vez que (1) a planilha de custos deve ser 
passível de uso pelos diversos órgãos e, por isso, deve reduzir ao máximo a probabilidade 
de erro no seu preenchimento e, mais ainda, que (2) a maioria dos licitantes, ao formular 
seu preço, provavelmente apropriará tal custo em sua margem de lucro. 

 

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIOS E 
TRABALHISTAS 

 De acordo com os cadernos de logística, esse módulo “é composto por Encargos 
Previdenciários, FGTS, 13º Salário, Adicional de Férias, Afastamento Maternidade e Rescisão 
e Custo do Profissional Ausente”. Assim, destaca-se que em decorrência de suas 
características, alguns encargos possuem um percentual fixo e, por outro lado, outros 
devem ser calculados com base em estimativas. 

 Como exemplo do primeiro caso podemos citar, dentre outras, as alíquotas 
atribuídas às contribuições sociais destinadas ao Sistema “S” (SESC, SENAC, SESI, SENAI 
e SEBRAE) as quais são abordadas separadamente nos cadernos. Para essas, cumpre frisar 
que, de forma geral, além da observância aos preceitos legais quanto aos percentuais de 
alíquota definidos, ressalta-se, também, a preocupação no que se refere a suas bases de 
cálculo. 

 Verificamos outros fatores deste módulo para os quais, a priori, haveria pequena 
margem de melhoria da metodologia de cálculo utilizada, tais como o décimo terceiro 
salário, o adicional de férias e a multa sobre o FGTS. Entretanto, tais apontamentos serão 
descritos no tópico “ANÁLISE DO CENÁRIO DE ATENÇÃO” constante do item 1.1.1.9 
deste relatório, tendo em vista influenciarem mais certamente o cenário de atenção 
estabelecido pela SLTI/MP. 

 Por fim, quanto ao item custo de reposição do profissional ausente observou-se 
que, para o cálculo dos dias de trabalho em que deve haver substituição do empregado, 
a metodologia considera as ausências legais obrigatórias e eventuais, inclusive 
decorrentes de acordos ou convenções coletivas. 

 

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

Os modelos de planilhas de custo e os preços de referência estabelecidos pela 
SLTI/MP preveem a razão de um encarregado de limpeza para cada 30 serventes e de 
um supervisor para cada 40 vigilantes. Os custos decorrentes desta estrutura de 
supervisão são apropriados como custos diretos da contratada, sob os quais incidem os 
percentuais de BDI. A razão referente aos serviços de limpeza foi, inclusive, inserida na 
IN SLTI/MP nº 02/2008, em seu artigo 44, conforme o trecho que segue. Ressalta-se 
ainda que, conforme determina o trecho em negrito, essa razão de 1/30 pode ser 
reduzida, mas não aumentada, uma vez que não há previsão de tal possibilidade. 

§ 1º Nos casos dispostos neste artigo, será adotada a relação de um 
encarregado para cada trinta serventes, ou fração, podendo ser reduzida a 
critério da autoridade competente, exceto para o caso previsto no inciso IV 
deste artigo, onde será adotado um encarregado para cada quatro 
serventes (original sem grifo). 

 Já no Anexo V da Instrução Normativa – a Metodologia de Referência dos Serviços 
de Limpeza e Conservação – apresenta, em seu item 5.9, transcrito a seguir, disposição 
aparentemente contrária, uma vez que estabelece, entre as obrigações da contratada, a 



 

 

necessidade de haver pelo menos um encarregado, não importando se a quantidade de 
serventes for inferior a trinta: 

5.9. nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de 
garantir o bom andamento dos mesmos, os quais devem permanecer no 
local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a 
orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes encarregados 
terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao 
responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e tomar 
as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas 
detectadas (original sem grifo). 

 Por comparação, a Metodologia de Referência dos Serviços de Vigilância não 
possui qualquer disposição neste sentido, dispondo apenas que os supervisores da 
empresa contratada tenha a obrigação de “inspecionar os Postos no mínimo uma vez por 
semana, em dias e turnos alternados”. 

Além dessa aparente contradição, resta ainda outra questão, relacionada às 
demais. Como todo contrato regido pela Lei nº 8.666/93, as empresas contratadas para 
o fornecimento de mão de obra precisam manter preposto, aceito pela Administração, 
no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato, conforme 
dispõe o art. 68 da norma legal. Neste tipo de contratação, essa obrigação torna-se ainda 
mais importante para descaracterizar qualquer vínculo de subordinação entre o 
empregado terceirizado e a Administração, devendo esta última dirigir eventuais 
solicitações de serviço, instruções ou reclamações apenas aos prepostos ou responsáveis 
indicados pela empresa prestadora do serviço. O custo incorrido pela empresa 
contratada ao disponibilizar o(s) preposto(s) deve ser absorvido pelo BDI, no percentual 
referente a custos indiretos. Isto é pacífico, previsto inclusive na própria Instrução 
Normativa, no item IV, ‘d’ de seu Anexo I. 

Resumidamente, portanto, o questionamento refere-se à natureza do papel dos 
encarregados de limpeza e supervisores de vigilância: se for o de coordenação/ liderança 
em conjunto com a execução dos serviços, como a de um líder de equipe, por exemplo, 
este custo estará caracterizado como custo direto; se, por outro lado, o papel do 
encarregado/supervisor for o de mera supervisão geral dos serviços, a emissão de ordens 
gerais e/ou o controle administrativo, como, por exemplo, o de prestar informações ao 
fiscal do contrato, ele estaria incorporando atribuições do preposto e gerando um custo 
em duplicidade para a Administração, que já remunera o preposto pelo BDI. Tal situação 
é especialmente crítica nos contratos de limpeza de menor porte, uma vez que o custo 
do encarregado responde por quase 10% do custo unitário de referência do servente. 

Especificamente sobre os percentuais de lucro e despesas indiretas estabelecidos 
pela SLTI/MP para compor o preço máximo dos serviços cabem outras ponderações.  

Quanto aos serviços de limpeza e conservação predial chamam atenção os 
percentuais de lucro sensivelmente abaixo do percentual máximo estabelecido, 
praticados pelas empresas constantes da amostra de contratos objeto do estudo 
detalhado no tópico “Valores do BDI/LDI/CITIL” constante do item 1.1.1.5 deste 
relatório. Entretanto, como consideramos fundamental e prioritária a revisão das 
produtividades referenciais da SLTI/MP, é prudente avaliar os impactos de redução dos 
componentes do BDI concomitantemente com o aumento dos índices de produtividade, 
a fim de evitar reajuste além do suportado pelo ramo empresarial. 

Já para os serviços de vigilância, a reavaliação dos percentuais que compõem o 
BDI é recomendada, tendo em vista os percentuais encontrados na pesquisa de contratos 



 

 

realizada pela equipe de auditoria, conforme tópico “Percentuais do BDI/LUCRO/CITIL” 
constante do item 1.1.1.4 deste relatório, e a inexistência do fator produtividade nesse 
caso. 

ANÁLISE DO CENÁRIO DE ATENÇÃO 

 O art. 29 da Instrução Normativa SLTI nº 02/2008 lista várias situações que 
determinam a desclassificação das propostas. Dentre estas situações, constam a 
apresentação de preços manifestadamente inexequíveis e a de preços ou produtividade 
que não puderem ser comprovadas. 

 Para auxiliar o balizamento dos pregoeiros e autoridades responsáveis pela 
homologação dos certames, a SLTI/MP passou a publicar, nas portarias de valores limites 
de contratação, valores mínimos, referentes ao “Cenário de Atenção”. Ressalta-se aqui 
o disposto nessas portarias quanto a esse cenário: 

Art. 7º Os valores mínimos estabelecidos nesta Portaria visam garantir a 
exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com preços 
próximos ou inferiores ao mínimo deverão comprovar sua exequibilidade, 
de forma inequívoca, sob pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto 
nos § § 3º, 4º e 5º do art. 29, da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril 
de 2008 (original sem grifo). 

De acordo com informações constantes dos Cadernos de Logística, o cenário de 
atenção define valores a partir dos quais as propostas com valores inferiores apresentam 
forte indício de inexequibilidade. Para o estabelecimento do custo nesse cenário, diversos 
parâmetros são alterados, passando a serem valorados em 50% daqueles adotados no 
cenário máximo, dos quais listamos alguns a título de exemplo: 

- Número de filhos em creche; 

- Licenças de casamento por ano; 

- Casamento; e 

- Doação de sangue (anual). 

Destaca-se ainda que, especificamente quanto aos serviços de limpeza são 
acrescidos os seguintes parâmetros, também afetados pelo corte linear de 50%: 

- Insumos; e 

- Uniformes (custo anual). 

Não obstante seu número, os parâmetros gerais afetam basicamente o custo de 
reposição do profissional em função de faltas legais ou abonadas e alguns benefícios (vale-
transporte, auxílio-creche). O resultado do espectro extremamente restrito de 
parâmetros alterados é a pequena amplitude entre o valor máximo e o valor mínimo: 
11% para vigilância e 19% para limpeza, na média dos valores das portarias de todos os 
Estados. 

Os principais parâmetros de custo passíveis de alteração não foram alterados. Os 
valores referentes à produtividade dos serviços de limpeza – especialmente importante 
em termos de necessidade de comprovação e/ou possibilidade de desclassificação – 
equipamentos e BDI se mantem os mesmos ou são pouco reduzidos, embora sejam 
cruciais numa análise de inexequibilidade. 

Como já tratado anteriormente, os parâmetros de produtividade estabelecidos 
na IN nº 2/2008 são referentes aos valores mínimos aceitos pela Administração. Tais 
valores são comprovadamente baixos, não fazendo sentido considera-los para fins de 



 

 

definição de valores mínimos ou de indícios de inexequibilidade. Pelo contrário, mostra-
se premente a necessidade – demonstrada pelo fato de quase metade das produtividades 
acordadas na amostra analisada estarem abaixo dos valores mínimos – de estudos por 
parte da SLTI/MP para a definição de valores de referência para produtividades máximas, 
que possam não só balizar de forma efetiva os cenários de atenção como também 
eliminar o risco regulatório e a burocracia decorrentes da aplicação do artigo 22 da 
Instrução Normativa supra, ao propor produtividades perfeitamente factíveis, mas 
superiores ao mínimo aceito pela Administração. 

De forma similar, é importante considerar os parâmetros referentes ao custo de 
equipamentos na construção do cenário de atenção dos serviços de vigilância. Isto 
porque, como hipótese, seria perfeitamente possível a um licitante cotar valor menor em 
função de já possuir parte dos equipamentos completamente depreciados, como, por 
exemplo, os revólveres, que tem custo relevante na composição dos equipamentos e 
vida útil muito superior aos cinco anos adotados para fins de depreciação. Neste caso, o 
custo referente à depreciação dos mesmos, de R$ 33,75 por posto 12x36 (utilizando os 
valores do Distrito Federal como base) seria reduzido do valor do cenário de atenção, 
significando uma redução de 0,31% nesta referência. 

Mais ainda, os valores de LDI adotados no cenário de atenção, de 7,4% para 
vigilância e 5,9% para limpeza, embora menores do que os percentuais do cenário de 
referência, de 12,79% e 9,79%, respectivamente, encontram-se próximos aos valores 
medianos apurados nas propostas vencedoras integrantes da amostra utilizada no 
presente trabalho (7,79% e 6%). Dessa forma, para fins de definição de um valor 
balizador de inexequibilidade, entendemos ser possível avaliar a adoção de valores mais 
limítrofes neste parâmetro. Usando, a título de hipótese, os valores de LDI obtidos na 
amostra e utilizando para um cenário de inexequibilidade uma frequência de um desvio 
padrão abaixo da média, teríamos um LDI de 5% para vigilância e de 4% para limpeza. 
Em termos de valores, uma redução desta monta implicaria em uma redução no valor de 
atenção de R$ 224,70 no posto de vigilante 12x36 e de R$ 46,40 para o custo do servente 
de limpeza. 

Finalmente, apurou-se uma possibilidade de redução das provisões para décimo 
terceiro salário e rescisão contratual, em função dos tipos de pedidos de demissão. 

Especificamente quanto ao décimo terceiro salário, constatou-se que a 
metodologia adotada aloca mensalmente a proporção de 1/12 da remuneração da 
categoria na composição do custo do trabalhador. Entretanto, cabe frisar que, apesar de 
a possibilidade de demissão por justa causa - situação em que o empregado perde o 
direito à percepção do décimo terceiro proporcional aos meses de trabalho - ser 
mencionada nos cadernos de logística dos serviços de limpeza e vigilância, a sistemática 
de cálculo não leva em consideração esse fator. 

 A respeito desse fato, a Unidade informou que a desconsideração da demissão 
por justa causa se deu “posto que pela informação do Cadastro Geral dos Empregados e 
Desempregados – CAGED, de 2013, as causas motivadoras de desligamento representam tão-
somente 7,1% (sete inteiros e um décimo por cento) do valor total dos contratos, segundo os 
esclarecimentos prestados pela FIA que informou, no entender da referida Instituição, 
considerar-se desnecessário promover refinamento quando da sua aplicação no cálculo da 
provisão para rescisão contratual de empregado, retirando a incidência da aplicação do aviso 
prévio nas situações indicadas pela equipe de Auditoria”. 

 Ainda nesse sentido, destaca-se que a equipe de auditoria realizou pesquisa no 
CAGED, buscando informações sobre os desligamentos de funcionários no âmbito das 
empresas prestadoras de serviços de limpeza e de vigilância. Utilizamos como base para 



 

 

a pesquisa todas as empresas que mantinham contratos registrados no SIASG para 
prestação de serviços dessas naturezas com a Administração Pública em 2013. Assim, 
obtivemos os seguintes resultados: 

 

Representatividade dos tipos de desligamentos - Limpeza 
TIPOLOGIA DO DESLIGAMENTO PERCENTUAL

Desligamento a Pedido 24,07% 
Desligamento por Aposentadoria 0,05% 
Desligamento por Demissão com Justa 1,58% 
Desligamento por Demissão com Justa Causa 1,22% 
Desligamento por Demissão sem Justa 34,66% 
Desligamento por Demissão sem Justa Causa 22,82% 
Desligamento por Morte 0,29% 
Desligamento por Término de Contrat 7,82% 
Desligamento por Término de Contrato 4,76% 
Desligamento por Transferência 1,08% 
Término Contrato Trabalho Prazo Det 1,02% 
Término Contrato Trabalho Prazo Determinado 0,65% 
Total Geral 100,00%

Fonte: DW SIASG e CAGED 2013. 

Representatividade dos tipos de desligamentos - Vigilância 
TIPOLOGIA DO DESLIGAMENTO PERCENTUAL

Desligamento a Pedido 21,84% 
Desligamento por Aposentadoria 0,05% 
Desligamento por Demissão com Justa 5,13% 
Desligamento por Demissão com Justa Causa 3,21% 
Desligamento por Demissão sem Justa 32,57% 
Desligamento por Demissão sem Justa Causa 19,05% 
Desligamento por Morte 0,53% 
Desligamento por Término de Contrat 4,95% 
Desligamento por Término de Contrato 3,68% 
Desligamento por Transferência 8,00% 
Término Contrato Trabalho Prazo Det 0,62% 
Término Contrato Trabalho Prazo Determinado 0,37% 
Total Geral 100,00%

Fonte: DW SIASG e CAGED 2013. 

 Dada a expressividade da participação do setor público no mercado de vigilância, 
limpeza e conservação predial, bem como a disponibilidade das informações constantes, 
por exemplo, do CAGED, conclui-se que a metodologia de cálculo do décimo terceiro 
salário poderia apoiar-se em dados que considerassem a probabilidade de ocorrência de 
demissões por justa causa, buscando assim uma maior aproximação dos custos previstos 
com os efetivamente incorridos pelas prestadoras de serviço. 

Adicionalmente, cabe destacar que, guardando as devidas peculiaridades, essas 
considerações também podem ser aplicadas ao adicional de férias tendo em vista o 
mesmo estar sendo calculado na planilha de custos sem considerar a possibilidade da não 
aplicação decorrente de possíveis demissões por justa causa. 

 A peculiaridade da demissão por justa causa é passível de ser abordada, também, 
em outro ponto inserido nesse módulo, qual seja o cálculo da provisão para rescisão. 
Neste, observou-se que a metodologia baseia-se na ponderação apenas do custo do 
aviso-prévio indenizado e do custo do aviso prévio trabalhado, bem como seus 
desdobramentos, sem considerar a probabilidade de não ocorrência do aviso-prévio, face 



 

 

à possibilidade do desligamento por justa causa, ou até mesmo em decorrência de 
término de contrato de trabalho por prazo determinado. Essa informação fica 
comprovada ao analisarmos que as proporções consideradas se restringem ao que segue: 

“Lembrando que na composição dos valores de referência de vigilância é 
feita uma proporção entre o aviso-prévio indenizado e o aviso-prévio 
trabalhado. No caso dos serviços de vigilância esta proporção é de 90% 
para o aviso-prévio indenizado e 10% para o aviso-prévio trabalhado. Para 
os serviços de limpeza esta proporção é de 50% para o aviso-prévio 
indenizado e 50% para o aviso-prévio trabalhado respectivamente”. 

De forma similar, e ainda mais expressiva no que tange ao cálculo da provisão 
para rescisão, pode-se passar a considerar o percentual de desligamentos a pedido, 
conforme demonstrado nos quadros anteriores. Como nesses casos não há o pagamento 
da multa de 50% do FGTS, pode-se economizar os valores referentes a essa provisão no 
mesmo percentual. Em termos reais, confirmados os dados apresentados neste 
Relatório, pode significar uma redução de 24,07% na provisão de R$ 38,84/ mês para a 
função de servente (R$ 9,35/ mês) e de 21,84% na provisão de R$ 182,74/ mês para o 
posto de vigilante diurno 12x36 (R$ 39,92/mês), se forem considerados os valores de 
referência para o Distrito Federal. Em termos percentuais, trata-se de uma redução de 
0,33% e de 0,36%, respectivamente, nos valores de referência do cenário de atenção. 

Salientamos que, cabe à SLTI/MP avaliar a pertinência de, a partir dos 
apontamentos feitos neste item do Relatório, ajustar também os valores máximos 
referenciais, além do ajuste dos cenários de atenção que se mostra, a priori, factível. 

   

##/Fato##Causa 

Ausência de crítica efetiva da metodologia adotada pela Fundação Instituto de 
Administração para cálculo dos valores limite para os serviços de vigilância, limpeza e 
conservação predial. 

 

Manifestação da Unidade Examinada 

Instada a se manifestar sobre os fatos levantados, em especial quanto à 
possibilidade de alerta aos gestores sobre a necessidade de desconsiderar no custo dos 
trabalhadores os valores referentes ao vale-transporte nas localidades que não há oferta 
de transporte público, a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI 
argumentou conforme segue:  

“Cabe frisar que as Portarias de Valores Limites observam condições ordinárias de 
contratação. No caso do vale transporte ventilado, observa-se os aspectos presentes nas 
capitais de cada Unidade da Federação e Distrito Federal que, usualmente, dispõe de 
transporte público, em conformidade com a atualização disponibilizada pela Associação 
Nacional de Transporte Público - ANTP. Quanto à hipótese levantada pela auditoria, de 
alertar os gestores, nos processos licitatórios, quando da ausência de transporte público 
em certas localidades para balizamento das propostas, informo que esta Secretaria irá 
disponibilizar, por meio do Portal de Compras do Governo Federal, as orientações 
sugeridas, bem como criar um alerta no texto do Caderno Técnico, em relação a duas 
hipóteses: 

1° - quando houver transporte próprio do empregado; e 

2° - quando não há transporte público regular. 



 

 

No mesmo sentido, a SLTI tem se preocupado em orientar os órgãos, tanto é que publicou 
a Orientação Normativa nº 3, de 10 de setembro de 2014, que orienta aos órgãos sobre 
fiscalização de contratos no que tange ao vale transporte, in verbis: 

‘ORIENTAÇÃO NORMATIVA SLTI Nº 3, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014 A SECRETÁRIA 
DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o 
Decreto no 8.189, de 21 de janeiro de 2014, e considerando o disposto no art. 54 da 
Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, resolve expedir a presente Orientação 
Normativa, nos seguintes termos: 

1 - nos contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de 
obra deve haver o desconto na fatura a ser paga pela Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, do valor global pago a título de vale-transporte em relação aos 
empregados que expressamente optaram por não receber o benefício previsto na Lei nº 
7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto n° 95.247, de 17 de 
novembro de 1987.’" 

Em manifestação posterior, por meio da Nota Técnica nº 14/DELOG/SLTI-MP, a 
SLTI acrescentou que: 

“Quanto à recomendação referenciada, será incrementado ao caderno técnico a 
informação/alerta sugerida, após análise das hipóteses da não existência de transporte 
público, conforme já exarado em Nota Técnica nº 220/DELOG/SLTI/MP, de 2014, ‘quando 
não houver transporte próprio do empregado’ e ‘quando não há transporte público regular’, 
bem corno quando o transporte é fornecido pelo próprio empregador”. 

Quanto à metodologia de pesquisa de preços e de definição da vida útil e 
quantidade dos uniformes, a Unidade informou: 

“as quantidades e vida útil padrão foram definidas com base em observação de contratos 
no Estado de São Paulo. Esses parâmetros, talvez, possam ser substituídos pelos itens 
abaixo: 

1. uma pesquisa em amostra de contratos verificando a quantidade de uniformes e a vida 
útil estabelecidos nos mesmos; ou 

2. a moda dos valores definidos nas CCT's, com a ressalva de que tal método reforça a 
lógica apontada ao longo do relatório da CGU de aumentar o gasto total, o lucro do 
empresário e deixar o aumento do custo por conta da administração. 

Lembrando que os insumos diversos serão objetos de avaliação na nova contratação, já 
mencionada. 

Todavia, será inserida nos novos cadernos técnicos a metodologia utilizada para 
determinação dos valores dos uniformes. Levará, também, em consideração os preços 
levantados nas capitais das Unidades da Federação, bem como a precificação levando em 
consideração a indústria têxtil, dentro de cada região, e a simulação da soma dos valores 
inicialmente encontrados com o custo dos fretes entre os diversos Estados”. 

No tocante à alteração da metodologia de cálculo do valor dos insumos dos 
serviços de limpeza e conservação, a Unidade informou que essa mudança já estava em 
pauta na SLTI, como indicador de alteração quando da nova contratação da empresa, em 
meados de 2015, que irá desenvolver os novos estudos para formação de preços (valores 
limites) para os serviços de limpeza e vigilância. Acrescentou, ainda, que: 

“Conforme já mencionado no corpo desta Nota Técnica, a Secretaria está em processo de 
contratação de nova empresa para elaboração dos valores limites, de modo que será 
revisada a metodologia de cálculo dos insumos de limpeza, buscando identificar todos os 
itens (materiais, utensílios e equipamentos) que serão utilizados diretamente na execução 
dos serviços. Outrossim, será avaliada a possibilidade de publicação dos valores limites 
somente da mão-de-obra, deixando em apartado os insumos de limpeza, para que os 
órgãos contratantes possam mensurar com mais acurácia, de acordo com suas 
necessidades.  



 

 

 Quanto à necessidade de excluir da composição do preço dos equipamentos o 
custo financeiro, a Secretaria esclareceu o seguinte: 

“Conforme lavras bisadas nesta Nota Técnica, ressalto que toda a metodologia será revista 
na nova contratação. Portanto, os gastos relativos à depreciação de máquinas 
equipamentos serão objeto de estudos mais aprofundados por esta Secretaria que podem, 
na verdade, levar à exclusão do custo financeiro da composição do preço dos 
equipamentos. Ressalto que o acórdão trazido à baila no Relatório de Auditoria, paradigma 
para a adoção de valores referenciais para taxas de BDI para obras e serviços de 
engenharia e para itens específicos, já nos conduz para as enormes dificuldades de se obter 
estimativas acuradas sobre lucro bruto”. 

 No que se refere ao aprimoramento da definição, na IN SLTI nº 02/2008, do 
“encarregado de serviço de limpeza” e do “supervisor do serviço de vigilância”, a 
Unidade argumentou que tal ponto necessita de estudos adicionais, conforme segue: 

“Feitas as contextualizações necessárias e analisadas as percepções levantadas pela CGU, 
a matéria necessita de uma análise mais cuidadosa pela equipe desta Secretaria, para 
posicionamento final e quiçá objeto de alteração. Deve-se levar em consideração, no caso 
do encarregado, que este permanece nas instalações rotineiramente, já o supervisor não. 
Em função disso, poderá ser avaliada a possibilidade de retirar do planilhamento e 
incorporar no CITL. Tornando por base, nesses casos, as paradigmatizações das funções, 
ou seja, quando exercer a função meramente de supervisão geral dos serviços, tais quais 
as atribuições de preposto”.    

 No tocante ao custo referente ao encarregado/supervisor, para os casos em que 
as contratações não excedam 40 vigilantes ou 30 serventes, a SLTI esclareceu:  

“Esclareço que o § 1° do art. 44 e o Anexo III - F - Complemento dos Serviços de Limpeza, 
da IN nº 2, de 2008, a seguir, in verbis, admite que seja alterada a relação 
encarregado/servente em função da especificidade da contratação. Nesse contexto, em 
atenção a recomendação, pode-se inserir um alerta nos cadernos técnicos com a 
observação aos gestores da possibilidade de redução do valor final do custo dos 
empregados, quando as contratações não excedam 40 vigilantes ou 30 serventes. 

‘Art. 44 ( ... ) 

§ 1 º Nos casos dispostos neste artigo, será adotada a relação de um encarregado para 
cada trinta serventes, ou fração, podendo ser reduzida a critério da autoridade 
competente, exceto para o caso previsto no inciso IV deste artigo, onde será adotado um 
encarregado para cada quatro serventes’”. 

Por fim, quanto ao cenário de atenção previsto nos Cadernos de Logística, a 
Unidade informou, por meio da Nota Técnica nº 220/DELOG/SLTI-MP, o seguinte:  

“As questões apresentadas acima devem ser consideradas, mutatis mutandis, 
merecedoras de avaliação, pincipalmente no que tange as sugestões de estabelecer 
produtividade mínima e máxima, sempre em respeito às condições do 
hipossuficiente/trabalhador e em consonância com a CLT. Nessa linha, a SLTI/MP 
procederá avaliação técnica e jurídica quanto as sugestões sobreditas e suas possíveis 
inserções na nova metodologia”. 

 ##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 Ainda sobre o cenário de atenção, posteriormente, a Nota Técnica nº 
14//DELOG/SLTI-MP, acrescentou que: 

“A revisão da metodologia de cálculo dos cenários de atenção deverá observar as 
produtividades máxima aceitável, revisão do LDI, as demissões com justa causa e a pedido. 
No tocante às demissões por justa causa e as demissões a pedido no cálculo da provisão 
do 13°, serão avaliados por esta SLTI, tendo em vista as provisões relativas à conta 
vinculada estabelecidas no anexo VIJ da IN 02/2008”. 

 
  



 

 

Análise do Controle Interno 

A Unidade apresentou disposição de implementar ou avaliar a possibilidade de 
implementação das melhorias apontadas pela equipe de auditoria, a seguir relacionadas: 

- alertar os gestores sobre a desconsideração no custo dos trabalhadores dos 
valores referentes ao vale-transporte nas localidades que não possuem transporte 
público; 

- conferir maior transparência aos cadernos técnicos no que se refere à 
metodologia utilizada para definição da vida útil e quantidade de uniformes utilizada na 
composição de custo dos trabalhadores; 

- alterar a metodologia de definição dos preços dos uniformes visando aproximar 
os valores pesquisados das realidades das Unidades da Federação; 

- alterar a metodologia até agora adotada pela SLTI de estabelecimento de 
percentual da remuneração dos empregados para cálculo do valor dos insumos nos 
serviços de limpeza e conservação; 

- excluir o custo financeiro da composição do preço dos equipamentos, 
considerando-o no bojo do Lucro; 

- aprimorar a definição dos encarregados de serviços de limpeza e supervisores 
nos serviços de vigilância de forma que não haja possibilidade de previsão de custos em 
bis in idem pela preexistência do custo do encarregado contratual nas despesas indiretas; 

- inserir redutor sobre o valor final do custo dos empregados, relativo ao custo 
do encarregado/supervisor, para os casos em que as contratações não excedam 30 
serventes ou 40 vigilantes; e 

- revisão da metodologia de cálculo dos cenários de atenção e, quando couber, 
dos cenários de valores máximos, compreendendo: adoção de produtividade máxima 
aceitável; revisão dos percentuais de LDI; consideração do percentual médio de 
demissões por justa causa no cálculo da provisão para 13º salário e para rescisão 
contratual; consideração das estatísticas existentes sobre o percentual de desligamentos 
a pedido e seu reflexo na provisão para a multa de 50% sobre o saldo do FGTS. 

 

##/AnaliseControleInterno##Recomendações: 

Recomendação 1: Incluir nos Cadernos Técnicos alerta aos gestores sobre a necessidade 
de desconsiderar no custo dos trabalhadores que prestam os serviços de vigilância, 
limpeza e conservação predial à Administração Pública Federal os valores referentes ao 
vale-transporte nas localidades que não há oferta de transporte público. 

Recomendação 2: Incluir nos Cadernos Técnicos de vigilância, limpeza e conservação 
predial referência à metodologia utilizada para definição da vida útil e da quantidade de 
uniformes que comporão o custo dos trabalhadores. 

Recomendação 3: Alterar a metodologia de definição dos preços dos uniformes que 
compõem os custos dos serviços de vigilância, limpeza e conservação visando aproximar 
os valores de referência dos Cadernos Técnicos às realidades de mercado das Unidades 
da Federação, inclusive simulando o valor do frete entre Estados como forma de se 
estabelecer um possível preço mais vantajoso. 

Recomendação 4: Alterar a metodologia de cálculo do valor dos insumos dos serviços de 
limpeza e conservação, adotada pela SLTI nos Cadernos Técnicos, atualmente definido 



 

 

como um percentual sobre a remuneração do empregado, para um padrão que reflita 
mais fidedignamente o custo de mercado e a quantidade daqueles insumos. 

Recomendação 5: Excluir da composição do preço dos equipamentos o custo financeiro, 
tendo em vista a necessidade de considerá-lo como integrante do lucro auferido pelas 
empresas contratadas pela Administração Pública Federal para prestação dos serviços de 
vigilância. 

Recomendação 6: Aprimorar a definição na IN SLTI 02/2008 do “encarregado de serviço 
de limpeza” e do “supervisor do serviço de vigilância” de forma que não haja possibilidade 
de previsão de custos em sobreposição pela preexistência do custo do encarregado 
contratual nas despesas indiretas. 

Recomendação 7: Considerar nos Cadernos Técnicos de vigilância, limpeza e 
conservação predial, bem como nos documentos relacionados, um redutor sobre o valor 
final do custo dos empregados referente ao custo do encarregado/supervisor para os 
casos em que as contratações não excedam 40 vigilantes ou 30 serventes. 

Recomendação 8: Revisar a metodologia de cálculo dos cenários de atenção e, quando 
couber, dos cenários de valores máximos dos serviços de vigilância, limpeza e 
conservação predial, compreendendo: adoção de produtividade máxima aceitável;  
revisão dos percentuais de LDI;  consideração do percentual médio de demissões por 
justa causa dos setores no cálculo da provisão para 13º salário e para rescisão contratual; 
consideração das estatísticas existentes sobre o percentual de desligamentos a pedido e 
seu reflexo na provisão para a multa de 50% sobre o saldo do FGTS. 

 

1.1.1.10 Constatação 

O sistema SIASG não permite a produção de informações gerenciais que 
possibilitem a SLTI conhecer o cenário das contratações de serviços de 
vigilância, limpeza e conservação. 

 

ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS EM SISTEMAS 
ESTRUTURANTES 

 O acompanhamento, a supervisão, o diagnóstico e a proposição de melhorias do 
processo de logística de compras e contratações da Administração Pública Federal 
dependem essencialmente da disponibilidade de informações estruturadas e fidedignas.  

O modelo descentralizado de contratações e compras públicas do Governo 
Federal gerou um enorme quantitativo de contratações dispersas pelo território 
brasileiro. O Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais – SIASG/Comprasnet 
é o veículo oficial criado para armazenar tais informações relativas às compras e 
contratações promovidas pela Administração Pública Federal. Sua importância é, 
portanto, estratégica, enquanto sistema aglutinador de informações dispersas nos 
diversos órgãos públicos aptos a realizarem compras e contratações. 

Nesse sentido, realizamos extrações no Data Warehouse do SIASG sobre 
contratações dos serviços de vigilância, limpeza e conservação a fim de avaliar se os dados 
disponíveis são suficientes para munir a Administração Pública das informações 
necessárias para gerenciar esse importante processo. 

 
  



 

 

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS DE VIGILÂNCIA 

 Foi realizada em 22/10/2014 extração no DW SIASG dos registros existentes 
referentes aos itens de compra relacionados à prestação do serviço de vigilância 
patrimonial, de forma que retornaram os seguintes dados, após consolidados: 
 

Extração DW SIASG: Quantitativo de itens de compra relacionados a vigilância 

DESCRIÇÃO DO ITEM DE COMPRA 
QTDE DE 
ITENS DE 
COMPRA 

% 

Serviço de vigilância armada 5.733 28,21

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica - outras 
necessidades 

2.891 14,22

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica - 12 horas diurnas -
2ª a dom 

2.300 11,32

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica - 24 horas 
diuturnas 

2.252 11,08

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica – 12h noturnas - 2ª 
a dom 

1.819 8,95

Prestação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica 24 horas 
diuturnas 

1.345 6,62

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica - 44 horas 
semanais diurnas 

1.330 6,54

Prestação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica -outras 
necessidades 

808 3,98

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica e eletrônica 
(integrada) - outras necessidades 

480 2,36

Prestação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica 12 horas 
noturnas - 2ª a dom 

265 1,30

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica - 12 horas diurnas -
2ª a 6ª feira 

235 1,16

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica - 12 horas 
noturnas - sáb/dom/fer 

166 0,82

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica - 12 horas diurnas -
sáb/dom/fer 

159 0,78

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica e eletrônica 
(integrada) - 24 horas diuturnas 

141 0,69

Prestação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica 12 horas 
noturnas - sáb/dom/fer 

83 0,41

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica e eletrônica 
(integrada) - 12 horas noturnas - 2ª a domingo 

67 0,33

Prestação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica 12 horas diurnas 
- 2ª a domingo 

65 0,32

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica - 12h noturnas - 2ª 
a 6ª-feira 

42 0,21

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica e eletrônica 
(integrada) - 44 horas semanais diurnas 

31 0,15

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica e eletrônica 
(integrada) - 12 horas diurnas - 2ª a domingo 

29 0,14

  



 

 

DESCRIÇÃO DO ITEM DE COMPRA 
QTDE DE 
ITENS DE 
COMPRA 

% 

Prestação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica 12 horas 
noturnas - 2ª a 6ª-feira 

17 0,08

Prestação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica 12 horas diurnas 
- sáb/dom/fer 

14 0,07

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica e eletrônica 
(integrada) - 12 horas diurnas - sáb/dom/fer 

14 0,07

Prestação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica 12 horas diurnas 
- 2ª a 6ª-feira 

11 0,05

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica - 12 horas 
noturnas - 2ª a domingo 

10 0,05

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica e eletrônica 
(integrada) - 12 horas diurnas - 2ª a 6ª-feira 

6 0,03

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica e eletrônica 
(integrada) - 12 horas noturnas - 2ª a 6ª-feira 

6 0,03

Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica e eletrônica 
(integrada) - 12h noturnas - sáb/dom/fer 

5 0,02

TOTAL GERAL 20.324 100

Fonte: DW SIASG – 2014 - elaboração CGU. 

 A análise dos dados retornados da extração evidenciaram algumas questões que 
impõem obstáculos para uso gerencial dos dados, as quais foram categorizadas em dois 
tipos de problemas: “Descrição dos serviços” e “Padrão de preenchimento”, as quais 
passamos a discorrer a seguir. 

 

PROBLEMAS RELACIONADOS À DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 As seguintes questões foram observadas: 

a) elevado número de descrições de serviços (28 descrições), sendo 17 dessas com 
menos de 1% de ocorrências (linhas correspondentes a itens de compras); 

b) elevado número de ocorrências enquadradas em descrições genéricas de 
serviços,  7.021 ocorrências, representando 34,55% das linhas que retornaram 
da pesquisa, as quais não há referência da jornada contratada, sendo: 

b.1) 28,21% das ocorrências enquadradas na descrição “Serviço de 
vigilância armada”; 

b.2) 3,98% das ocorrências enquadradas na descrição “Prestação de 
serviço de vigilância e segurança - eletrônica-outras necessidades”; 

b.3) 2,36% das ocorrências enquadradas na descrição “Prestação de 
serviço de vigilância e segurança - orgânica e eletrônica (integrada) - outras 
necessidades” 

c) Campo “Unidade Fornecimento” preenchido em todas as ocorrências como 
“Serviço”, métrica genérica que não permite comparabilidade entre as 
contratações. 

 
  



 

 

PROBLEMAS RELACIONADOS À PADRONIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO 
DO SIASG 

As seguintes questões foram observadas: 

a) Posto de vigilância e segurança - orgânica - 12x36 diurno: dos 1.733 registros, 773 
apresentaram valores de preço unitário homologado maior que R$ 20.000,00, 
sendo que, o valor máximo apurado nas portarias publicadas pela SLTI/MP foi de 
R$ 12.194,93; e 

b) Posto de vigilância e segurança - orgânica - 44h diurno – dos 1.027 registros, 460 
apresentaram preço unitário homologado maior que R$ 10.000,00, sendo que, o 
valor máximo apurado nas portarias publicadas pela SLTI/MP foi de R$ 6.369,71. 

Portanto, há indícios fortes que o campo preço unitário homologado está sendo 
preenchido ora com o valor do posto, ora com o valor global contratado. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
PREDIAL 

Similar extração foi realizada em 22/10/2014 capturando os registros existentes 
referentes aos itens de compra relacionados à prestação do serviço limpeza e 
conservação predial, de forma que retornaram os seguintes dados, após consolidados: 

 

Extração DW SIASG: Quantitativo de itens de compra relacionados a limpeza e conservação predial 

TIPO 
QTDE DE 
ITENS DE 
COMPRA 

% 

Prestação de serviço de limpeza e conservação – outras necessidades 12.358 54,17 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas internas - 44 horas semanais 
diurnas - 550 m2/mês 

3207 14,06 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas internas - outras necessidades - 
outra produtividade 

1909 8,37 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas internas - 44 horas semanais 
diurnas - outra produtividade 

1367 5,99 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas externas - outras necessidades - 
outra produtividade 

748 3,28 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas externas - 44 horas semanais 
diurnas - 1100 m2/mês 

519 2,27 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas internas - 12 horas diurnas - 2ª a 6ª 
feira - outra produtividade 

461 2,02 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - esquadrias externas - outras necessidades 
- outra produtividade 

440 1,93 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas externas - 44 horas semanais 
diurnas - outra produtividade 

371 1,63 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas hospitalares - outras necessidades - 
outra produtividade 

319 1,40 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - fachadas envidraçadas - outras 
necessidades - outra produtividade 

257 1,13 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - esquadrias externas - frequência 
16h/mensal - 200 m2 / mês 

194 0,85 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas internas - 12 horas diurnas - 2ª a 
domingo - outra produtividade 

108 0,47 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas externas - 12 horas diurnas - 2ª a 6ª 
feira - outra produtividade 

96 0,42 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - fachadas   envidraçadas - frequência 
8h/semestre - 100 m2 / mês 

78 0,34 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - esquadrias externas - frequência 
16h/mensal - outra produtividade 

55 0,24 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas hospitalares - 44 horas semanais 
diurnas - 300 m2 / mês 

43 0,19 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas internas-12 horas noturnas - 2ª a 6ª 
feira - outra produtividade 

39 0,17 

  



 

 

TIPO 
QTDE DE 
ITENS DE 
COMPRA 

% 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas hospitalares - 44 horas semanais 
diurnas - outra produtividade 

37 0,16 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas internas - 12 horas noturnas - 2ª a 
domingo - outra produtividade 

36 0,16 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - fachadas   envidraçadas - frequência 
8h/semestre - outra produtividade 

34 0,15 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas internas-12 horas diurnas-sáb/dom 
e feriado - outra produtividade 

25 0,11 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas externas - 12 horas diurnas - 2ª a 
domingo - outra produtividade 

22 0,10 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas hospitalares-12 horas diurnas-2ª a 
6ª feira - outra produtividade 

20 0,09 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas externas-12 horas diurnas-sáb/dom 
e feriado - outra produtividade 

10 0,04 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas hospitalares-12 horas diurnas- 2ª a 
domingo - outra produtividade 

10 0,04 

Prestação de serviço de limpeza e conservação-áreas hospita-lares-12 horas diurnas-
sáb/dom e feriado-outra produtividade 

10 0,04 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas externas-12 horas noturnas-
sáb/dom e feriado-outra produtividade 

9 0,04 

Prestação de serviço de limpeza e conservação-áreas hospita-lares-12 horas noturnas-
sáb/dom/feriado-outra produtividade 

9 0,04 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas hospitalares-12 horas noturnas - 2ª 
a domingo-outra produtividade 

8 0,04 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas internas-12 horas noturnas-
sáb/dom e feriado-outra produtividade 

7 0,03 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas externas-12 horas noturnas - 2ª a 
6ª feira - outra produtividade 

5 0,02 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas externas - 12 horas noturnas - 2ª a 
domingo - outra produtividade 

3 0,01 

Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas hospitalares-12 horas noturnas-2ª a 
6ª feira-outra produtividade 

1 0,00 

TOTAL GERAL 22815 100,00 

Fonte: DW SIASG – 2014 - elaboração CGU. 

A análise dos dados retornados da extração evidenciaram questões similares 
àquelas apontadas para o serviço de vigilância, apresentadas a seguir: 

 

PROBLEMAS RELACIONADOS À DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 As seguintes questões foram observadas: 

a) elevado número de descrições de serviços (34 descrições), sendo 23 dessas com 
menos de 1% de ocorrências (linhas correspondentes a itens de compras). 
Também as seguintes características foram observadas: 

a.1) 9 tipologias para limpeza de área interna, apenas uma delas 
apresentando  descrição de produtividade (550m2), ainda sim se 
reportando à antiga referência do Ministério da Administração Federal e 
Reforma do Estado - MARE; 

a.2) 9 tipologias referentes a limpeza de área externa, apenas uma delas 
apresentando descrição de produtividade (1100m2), ainda sim se 
reportando à antiga referência do Ministério da Administração Federal e 
Reforma do Estado - MARE; 

a.3) 9 tipologias referentes a limpeza de área hospitalar, apenas uma delas 
apresentando descrição de produtividade (300m2), ainda sim se 
reportando à antiga referência do Ministério da Administração Federal e 
Reforma do Estado - MARE; 



 

 

a.4) 3 tipologias referentes a limpeza  de esquadria externa, apenas uma 
delas apresentando descrição de produtividade (200m2), ainda sim se 
reportando à antiga referência do Ministério da Administração Federal e 
Reforma do Estado - MARE; 

a.5) 3 tipologias referentes a limpeza  de fachada envidraçada, apenas uma 
delas apresentando descrição de produtividade (100m2), ainda sim se 
reportando à antiga referência do Ministério da Administração Federal e 
Reforma do Estado - MARE; 

b) elevado número de ocorrências enquadradas na descrição genérica de serviços 
“Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades”,  12.358 
ocorrências, representando 54,17% das linhas que retornaram da pesquisa, as 
quais não há referência do tipo de serviço e da produtividade. 

c) Campo “Unidade Fornecimento” preenchido em todas as ocorrências como 
“Serviço”, métrica genérica que não permite comparabilidade entre as 
contratações. 
 

PROBLEMAS RELACIONADOS À PADRONIZAÇÃO DE PREENCHIMENTO 
DO SIASG 

Assim como o ocorrido para os serviços de vigilância, evidenciamos falta de 
padrão no preenchimento da coluna “Valor Unitário Homologado” da contratação, 
conforme registros a seguir apresentados: 

a) Quanto à limpeza de área interna: dos 6.003 registros retornados na pesquisa, 
5.484 apresentam valores unitários homologados maiores que 50,00 – valor 
máximo apurado nas portarias 5,74; 

b) Quanto à limpeza de área externa: dos 1.501 registros retornados na pesquisa, 
1.168 apresentam valores de preço unitário estimado maior que 20,00 – valor 
máximo apurado nas portarias 2,87; 

c) Quanto à limpeza de esquadria: dos 582 registros retornados na pesquisa, 351 
registros apresentam valores de preço unitário estimado maior que 10,00 – valor 
máximo apurado nas portarias 1,31; 

d) Quanto à limpeza de fachada envidraçada: 305 registros. Destes, 214 registros 
apresentam valores de preço unitário estimado maior que 3,00 – valor máximo 
apurado nas portarias 0,37; 

Além das questões anteriores verificamos que em 365 casos de 22.815 
retornados de consulta no Siasg DW a diferença entre o resultado da Quantidade 
Solicitada multiplicada pelo Preço Unitário Estimado e o Preço Global Estimado é maior 
que 5 ou menor que -5, indicando vulnerabilidade da crítica feita pelo sistema sobre o 
preenchimento desses campos. 27 

Portanto, há indícios fortes que o campo preço unitário homologado está sendo 
preenchido ora com o valor do posto, ora com o valor global contratado. ##/Fato## 

 
  

                                                 
27 Foram utilizados os valores de corte >5 e <-5 a fim de excluir as situações nas quais pode ocorrer 
arredondamento de valores quando da divisão do preço global estimado pela quantidade solicitada. 



 

 

Causa 

Falta de padronização das informações constantes do SIASG e/ou ausência de campos 
para a inserção de informações relevantes para o conhecimento do cenário das 
contrações de serviços de vigilância, limpeza e conservação predial. 

 

 ##/Causa##Manifestação da Unidade Examinada 

Instada a se manifestar sobre os fatos levantados, em especial quanto ao Catálogo 
de Serviços do SIASG, a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI 
informou por meio da Nota Técnica nº 14/DELOG/SLTI-MP, o seguinte:  

“Com relação à recomendação, informo que a SLTI já havia identificado a necessidade de 
revisão dos catálogos, tanto de materiais, quanto de serviços (CATMAT e CATSER), de 
modo que está ocorrendo a reformulação/higienização pela SLTI dos referidos catálogos. 
Todavia, não temos recursos humanos em quantitativo suficiente para solucionar em 
tempo hábil e atender a expectativa, talvez, esperada pela Controladoria. Mas 
pontualmente, a título de informação, está sendo realizado levantamento, pela equipe do 
SIASG, dos itens de Serviço de Vigilância adquiridos nos últimos cinco anos com baixa 
utilização, para, posterior avaliação de qual ação será tomada. Explica-se: se houver 
desativação dos itens pretendidos, haverá impedimento de empenho por aquelas unidades 
que contrataram pelas descrições dos itens desativados. De sorte que a melhor solução, 
após avaliação por esta Secretaria, será suspensão dos itens para que não sejam mais 
contratados, sem impactar nos órgãos que tem necessidade, ainda, de empenho daqueles 
itens não usuais ou com baixa utilização. Após essa reflexão pela equipe SIASG, será aberta 
demanda junto ao SERPRO solicitando a suspensão destes itens para que os mesmos não 
sejam mais contratados, contudo, sem impedir o empenho, conforme declinado”. 

Ainda sobre o Catálogo de Materiais - CATMAT e a substituição de itens 
genéricos do Catálogo de Serviços do SIASG, a SLTI esclareceu que: 

“Esclareço que a SLTI está em processo de higienização do catálogo de materiais - 
CATMAT - inclusive com suspensão de itens genéricos que não foram utilizados nos 
últimos 5 (cinco) anos - em tomo de 66.000 (sessenta seis mil) itens. Posteriormente, 
será revisado o catálogo de serviços - CATSER. Todavia, já foi iniciado o processo de 
avaliação dos itens de serviços de limpeza e vigilância para adequar aos parâmetros da IN 
nº 2, de 2008, como também uma análise para afastar descrições genéricas desses itens, 
que de forma reflexa, permitirá a quantificação com precisão mais acurada”. 

A Secretaria adicionou, ainda, que: 

“Entende-se a importância do tema e estamos fazendo grandes esforços para alterar a 
ferramenta tecnológica e a metodologia do catálogo. Para tanto, realizamos dois 
workshops sobre catalogação e parcerias com o Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia - INMETRO e Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
para nos auxiliar na otimização das especificações do itens de matérias e serviços”. 

 Quanto à necessidade de alterações no SIASG a fim de que o sistema reflita 
fidedignamente o valor unitário contratado, o valor total e a métrica utilizada na 
contratação pela Administração Pública Federal, a Unidade já vem adotando providências 
nesse sentido:  

“Outra ação desta Secretaria, para escoimar discrepâncias de informações, quanto ao 
aventado por essa Controladoria, foi a abertura da demanda nº 84787, junto ao provedor 
do Sistema de Compras do Governo Federal, para avaliar a unificação das informações 
quanto ao preço unitário estimado e o valor do preço do item. Assim, o SISPP (preço global) 
e o SISRP (preço unitário) terão tratamento uniforme na Divulgação de Compras, ou seja, 
haverá descrição do serviço pela unidade de fornecimento, periodicidade, valor unitário e 
valor global/estimado, facilitando as buscas das informações pelo Data Warehouse - DW 
SIASG. 

Outrossim, foi aberta a demanda nº 84684, para que o sistema de divulgação de compras 
dialogue com o catálogo de serviços quando se tratar de métricas e postos. Dessa forma, 



 

 

quando o usuário escolher o serviço a ser contratado, a exemplo do serviço de limpeza, o 
sistema automaticamente buscará a informação da metragem correta, não deixando nas 
mãos dos usuários do sistema essa informação. Serão pré-estabelecidas, inclusive, 
impedindo a inserção de métricas dissonantes ao mandamento legal da IN nº 2, de 2008”. 

 Sobre a possibilidade de estabelecer como métrica fixa no SIASG para a 
contratação dos serviços de vigilância orgânica armada, limpeza e conservação predial 
“Postos de serviço” e “R$/m2”, a Secretaria citou, novamente, as demandas nº 84684 e 
84787 abertas junto ao provedor do Sistema de Compras do Governo Federal, para o 
atendimento da recomendação.  

 Quanto à recomendação de apresentar plano de divulgação, junto aos órgãos do 
SISG, sobre a necessidade de apartar em item específico os materiais de consumo de 
higiene do órgão quando da licitação dos serviços de limpeza e conservação predial, 
foram apresentados os seguintes argumentos: 

"como forma de fomentar as boas práticas licitatórias, informo que será divulgado no Portal 
de Compras Governamentais, na aba de terceirização - orientações expedidas pela SLTI - 
a necessidade se de apartar em item específico os materiais de consumo de higiene do 
órgão quando da licitação dos serviços de limpeza e conservação predial, de forma a isolar 
a influência do preço desses componentes no valor do serviço propriamente dito, 
preservando a comparabilidade da métrica sugerida. Acrescento que a programação dos 
cursos a ser realizados está sendo planejada e será divulgada no Portal de Compras 
Governamentais; os itens destacados por esta Auditoria serão objeto das capacitações. 
Outrossim, trago à colação o item 87 da Nota Técnica nº 220/DELOG/SLTI/MP, de 2014:  

‘87. Ressalto que esta Secretaria já vem tecendo estudos e discussão técnicas acerca do 
assunto, e já havia ventilado a possibilidade de desmembrar o valor da mão-de-obra em 
relação ao valor dos insumos. Como os cadernos técnicos estão em fase de revisão, será 
estudada a viabilidade de orientar os órgãos para que realizem os procedimentos 
licitatórios por agrupamento, inclusive facilitando a mensuração de preços e utilização de 
itens sustentáveis. Acrescentando, ainda, que esta Secretaria sempre orienta aos órgãos e 
entidades, quanto à possibilidade de contratar conjuntamente o serviço com o 
fornecimento de materiais e os materiais de consumo de higiene do órgão, prevalecendo à 
economia de escala, em observância ao princípio da economicidade e eficiência.’" 

 Sobre a possibilidade de inserir campo no SIASG para preenchimento do gestor 
com a produtividade contratada para os itens de serviços de limpeza e conservação 
predial, a Unidade observou que a recomendação é pertinente e será objeto de estudo 
pela equipe do SIASG, quanto à melhor solução, para que reflita fidedignamente as 
métricas da contratação. Adicionou que encontrada a melhor técnica ou solução, será 
aberta demanda ao SERPRO para desenvolvimento do sistema de compras. 

 

 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada##Análise do Controle Interno 

O elevado número de tipos de serviços descritos, diversos deles com baixa 
ocorrência na extração realizada indica uma carência de padronização mínima dos 
serviços, o que, caso ocorresse, tenderia a simplificar as especificações dos termos de 
referência, aumentar a comparabilidade entre contratos, reduzir erros individuais nas 
contratações, resultando em melhor eficiência do processo. Agrava tal situação a 
inexistência no Catálogo de Materiais e Serviços de uma descrição pormenorizada dos 
Itens de Compra. Dessa feita, o acesso às informações mais detalhadas sobre o item de 
compra utilizado se encontram na descrição do objeto da compra. Como o campo para 
tal descrição é de livre preenchimento, torna-se extremamente difícil a tabulação desses 
dados para uso gerencial das informações. 



 

 

Sobre outro enfoque, as descrições genéricas dos serviços dificultam em alto grau 
as análises gerenciais sobre o comportamento dessas despesas, tendo em vista 
perderem-se os parâmetros comparativos necessários. Perde-se, inclusive, o potencial 
comparativo e fiscalizatório dos valores contratados registrados no sistema em relação 
aos parâmetros de preço publicados pela SLTI/MP. 

Também contribui para reduzir o potencial gerencial dos dados do SIASG a 
evidenciada falta de padrão no preenchimento da coluna “Valor Unitário Homologado” 
da contratação, de forma que não é possível precisar se o dado existente naquele campo 
se refere, no caso de serviços de vigilância, ao valor estimado para o posto ou ao total de 
postos a contratar. Para os serviços de limpeza e conservação percebe-se que, ora o 
campo é preenchido com o valor em R$/M2, alinhado ao valor referencial das portarias 
publicadas pela SLTI/MP, ora insere-se o valor global da contratação. Convém destacar 
que os parâmetros utilizados nos registros dos demais campos relacionados a valores da 
contratação, tais como “Preço Unitário Estimado”, “Valor do Preço Unitário do Item” 
também não seguem padrão de preenchimento, de forma que se perde a importante 
informação agregada sobre o custo unitário dos serviços prestados para a Administração 
Pública Federal. 

Quanto à desatualização dos índices de produtividade dos itens referentes à 
limpeza e conservação predial, a Unidade informou que providenciou os ajustes 
necessários no Catálogo de Serviços, adequando-o à IN SLTI 02/2008. 

Ressaltamos a importância de estarem registradas no SIASG informações 
consistentes sobre o preço unitário estimado e contratado dos serviços, além do 
quantitativo demandado, descrito em métrica específica e clara. Nesse sentido vamos 
além. Somos de opinião que, nos caso da prestação dos serviços de vigilância e limpeza 
e conservação predial é fundamental que a métrica de contratação dos serviços seja pré-
estabelecida no sistema em postos de trabalho e R$/M2, para os respectivos serviços, a 
fim de alinhar-se aos parâmetros de valores já estabelecidos pela SLTI/MP nas portarias 
regionais. Tal métrica seria utilizada inclusive como referência para a disputa entre as 
empresas interessadas em fornecer tais serviços à Administração Pública.  

No caso dos serviços de limpeza e conservação, somos de opinião que seria ideal 
a separação em itens de um mesmo grupo da licitação28 o serviço dos materiais de 
consumo de higiene, tais como papel toalha, sabonete etc, de forma a isolar a influência 
do preço desses componentes no valor do serviço propriamente dito, preservando a 
comparabilidade da métrica sugerida. Poder-se-ia, inclusive, fixar na licitação o valor 
máximo dos materiais de consumo, de modo a reduzir o potencial de compensação das 
empresas entre o item “serviço” e o item “material”, o que, caso ocorresse, influenciaria 
o referencial de preço do serviço. 

A implementação de tais medidas promoveriam um evidente ganho no potencial 
de gerenciamento do processo sob a ótica do controle da legalidade e economicidade, 
ao permitir comparação constante entre o valor unitário e aquele estabelecido pela 
SLTI/MP, além de promover maior transparência na concorrência entre as empresas 
participantes do certame licitatório.  

O quesito melhoria da transparência nas disputas por contratações desses 
serviços ganha importância ainda maior ao revisitarmos o item 1.1.1.4 deste relatório, no 
qual se mostrou evidente a possibilidade de manipulação pelos licitantes dos valores 
componentes das planilhas formadoras dos custos dos serviços, em especial lucros, 

                                                 
28 A disputa e adjudicação da licitação se daria por Grupo composto por item relativo ao serviço 
propriamente dito e item contendo os materiais de consumo. 



 

 

despesas indiretas, equipamentos, muitas vezes velando a real rentabilidade auferida 
pelas empresas. 
  
 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Avaliar a conveniência e oportunidade de desativar os itens do 
Catálogo de Serviços do SIASG referentes aos serviços de vigilância com baixa utilização 
nos últimos 5 (cinco) anos. 

Recomendação 2: Substituir os itens genéricos do Catálogo de Serviços do SIASG 
“Serviço de vigilância armada”, “Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica 
- outras necessidades”, “Prestação de serviço de vigilância e segurança - eletrônica - 
outras necessidades”, “Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica e 
eletrônica (integrada) - outras necessidades” por descrições específicas. 

Recomendação 3: Promova as alterações necessárias no SIASG a fim de que o sistema 
reflita fidedignamente o valor unitário contratado, o valor total e a métrica utilizada na 
contratação pela Administração Pública Federal dos serviços de vigilância, limpeza e 
conservação predial. 

Recomendação 4: Avalie a conveniência e oportunidade de estabelecer como métrica 
fixa no SIASG para a contratação dos serviços de vigilância orgânica armada, limpeza e 
conservação predial “Postos de serviço” e “R$/m2”, respectivamente. 

Recomendação 5: Apresente plano de divulgação, amplo e contínuo junto aos órgãos do 
SISG, sobre a necessidade de apartar em item específico os materiais de consumo de 
higiene do órgão quando da licitação dos serviços de limpeza e conservação predial, 
fixando, inclusive, preço máximo para os componentes desse item. 

Recomendação 6: Avaliar a possibilidade de inserir campo no SIASG para preenchimento 
do gestor com a produtividade contratada para os itens de serviços de limpeza e 
conservação predial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


