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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Unidade de Auditoria Interna 

 

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DE AUDITORIA Nº 008/2018 – IFBA 

 

UNIDADE: Diretoria Geral do Campus de Vitória da Conquista 

 

Ação nº 14: Acompanhamento de contratos de Locação de Mão de Obra. 

Programa de Governo: Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

QDD/2018: 2080.20RL 

 

 

Senhora Coordenadora, 

 

Em atendimento à Ação nº 14 - PAINT/2018, concernente ao “Acompanhamento de contratos de Locação 

de Mão de Obra”, apresentamos os resultados observados por ocasião dos trabalhos realizados junto ao 

Campus de Vitória da Conquista. 

 

I– ESCOPO DO TRABALHO 

As atividades de Auditoria, realizadas no mês de junho/2018, cujo objeto se referiu à execução dos 

contratos de locação de mão de obra celebrados no âmbito deste IFBA, ocorreram por meio da auditoria in 

loco no Campus de Vitória da Conquista, mediante a realização de vistorias e de entrevistas com o fiscal de 

contratos e empregados terceirizados, incluindo o Preposto. 

Durante a execução dos trabalhos, realizado em estrita observância as normas de auditoria aplicáveis ao 

serviço público federal, nenhuma restrição foi imposta. 

Depois de exaurido o prazo dado ao gestor para se manifestar quanto ao disposto no Relatório Preliminar, 

emitimos o presente Relatório Técnico Final de Auditoria. 
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II – OBJETIVOS 

 Verificar se os contratos estão sendo executados com a fidedignidade devida; 

 Verificar se há o efetivo acompanhamento pelo fiscal de contratos. 

 

III – METODOLOGIA 

Para a realização da presente trabalho, estabeleceu-se, inicialmente, a amostra do contrato de locação de 

mão de obra a ser auditado e, posteriormente, a amostra dos campi nos quais os serviços são efetivamente 

executados. 

Nesse sentido, as seleções das amostras ocorreram da seguinte forma: 

 DO CONTRATO: 

A escolha do contrato a ser auditado ocorreu por meio do critério da materialidade e criticidade. 

Tendo como universo os contratos de locação de mão de obra celebrados pela Reitoria do IFBA e 

que se encontram atualmente vigentes, a amostragem inicial considerou o maior valor contratual 

anual e o grau de complexidade do objeto, sendo atribuído peso de 1 a 4 para o parâmetro valor do 

contrato e, de 1 a 2, para a variável serviço oferecido, conforme consta nos Quadros 01 e 02 

dispostos abaixo: 

Quadro 01: Peso de acordo com o valor do contrato 

VALOR CONTRATUAL PESO 

Até 5 milhões 1 

Acima de 5 milhões, até 10 milhões 2 

Acima de 10 milhões, até 15 milhões 3 

Acima de 15 milhões 4 
 

 
Quadro 02: Peso de acordo com a criticidade do objeto 

OBJETO CONTRATADO PESO 

Apenas um serviço oferecido na licitação/contrato 1 

Mais de um serviço oferecido na licitação/contrato 2 
 

Para cada contrato de serviço prestado, obteve-se um resultado total, obtido pelo produto das 

variáveis, conforme disposto no Quadro 03 abaixo. Dessa forma, a amostra recaiu sobre a Empresa 

SULCLEAN SERVIÇOS LTDA devido ao maior resultado apresentado. 

Quadro 03: Relação de contratos de locação de mão de obras celebrados pela Reitoria do IFBA atualmente em vigor 

ITEM 
OBJETO 

(SERVIÇO PRESTADO) 
EMPRESA 

CONTRATADA 
VALOR DO 

CONTRATO (ANUAL) 

PESO DE 
ACORDO C/ O 

VALOR DO 
CONTRATO 

PESO DE 
ACORDO C/ A 
CRITICIDADE 
DO OBJETO 

RESULTADO 
TOTAL 

01 
Vigilância armada, desarmada e 
motorizada 

Gardsegure Segurança 
Empresarial Ltda. 

R$ 18.914.376,09 4 1 4 

02 

Motorista, Porteiro, Recepcionista I, 
Recepcionista II, Telefonista, 
Contínuo, Mensageiro motorizado, 
Operador de foto copiadora e 

S.S. Empredimentos e 
Serviços Eireli 

R$ 11.479.930,56 3 2 6 
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ITEM 
OBJETO 

(SERVIÇO PRESTADO) 
EMPRESA 

CONTRATADA 
VALOR DO 

CONTRATO (ANUAL) 

PESO DE 
ACORDO C/ O 

VALOR DO 
CONTRATO 

PESO DE 
ACORDO C/ A 
CRITICIDADE 
DO OBJETO 

RESULTADO 
TOTAL 

manobrista 

03 
Limpeza, conservação, Higienização 
e Copeiragem 

Sulclean Serviços 
Ltda. 

R$ 17.362.177,44 4 2 8 

04 
Manutenção preventiva, corretiva e 
preditiva 

Renovar Engenharia 
Ltda. 

R$ 12.550.675,32 3 1 3 

05 Tradutor/Intérprete de libras 
CESBA – Centro de 

Surdos da Bahia 
R$ 1.864.373,16 1 1 1 

06 Transcritor de Braille 
CESBA – Centro de 

Surdos da Bahia 
R$ 297.699,96 1 1 1 

Fonte: Documento “Informação/Anexo” (0671883) do Processo SEI nº 23278.004701/2018-09. 

 DOS CAMPI/UNIDADE: 

No que se refere à fase de execução do contrato, foram selecionadas três unidades do Instituto 

para serem auditadas, distribuídas da seguinte forma: 

 01 campus/unidade localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS); 

 02 campi não integrantes da Região Metropolitana de Salvador. 

Campus/unidade localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS): 

Para a seleção do campus/unidade localizado na RMA, foram excluídos da amostragem os 

campi que passaram por auditoria in loco nos últimos três anos e aqueles cuja quantidade de 

empregado terceirizado fora inferior a cinco. 

Assim, considerando as informações constantes no Quadro 04 abaixo, foi selecionado o 

CAMPUS DE LAURO DE FREITAS para proceder à auditoria piloto, por se enquadrar nos 

parâmetros estabelecidos na amostra. 

Quadro 04: Seleção do campus/unidade localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS) 

LOCAIS/CAMPI 
AUDITORIA IN LOCO NOS 

ÚLTIMOS TRÊS ANOS 

QUANTIDADE DE EMPREGADO 
TERCEIRIZADO PREVISTOS PARA 
PRESTAR SERVIÇO NA UNIDADE 

Camaçari SIM 21 

Lauro de Freitas NÃO 12 

Salvador SIM 66 

Simões Filho SIM 29 

Pólo de Inovação NÃO 01 

Reitoria SIM 14 

Fonte: Planilha “Total por Câmpus”, integrante do Termo de Referência (Pág. 409 do Processo) 

 

Campus/unidade NÃO localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS): 

Os dois campi não integrantes da RMS foram selecionados pelo maior valor anual da 

contratação, sendo excluídos aqueles que já se submeteram à auditoria in loco nos últimos 

três exercícios. Assim, considerando as informações constantes na tabela abaixo, foram 

selecionados o CAMPUS DE BARREIRAS e o CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA. 

 

Quadro 05: Valor do contrato por Campi 
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LOCAIS/CAMPI 
VALOR PROPORCIONAL (ANUAL) 

DO CONTRATO 

FOI REALIZADA AUDITORIA IN LOCO 
NO CAMPUS NOS ÚLTIMOS TRÊS 

EXERCÍCIOS? 

Barreiras 1.159.697,51 NÃO 

Brumado 524.643,85 NÃO 

Euclides da Cunha 408.072,32 NÃO 

Eunápolis 827.618,82 NÃO 

Feira de Santana 768.446,85 SIM 

Ilhéus 541.596,41 NÃO 

Irecê 660.405,24 NÃO 

Jacobina 669.742,36 NÃO 

Jequié 619.134,53 NÃO 

Juazeiro 615.789,64 NÃO 

Paulo Afonso 707.042,10 NÃO 

Porto Seguro 967.968,57 NÃO 

Salinas da Margarida 71.024,99 NÃO 

Seabra 516.323,41 NÃO 

Santo Amaro 502.948,13 SIM 

Santo Antônio de Jesus 524.372,99 NÃO 

Ubaitaba 209.499,30 NÃO 

Valença 680.591,91 SIM 

Vitória da Conquista 1.291.939,78 NÃO 

Fonte: Planilha “Resumo de mão de obra 2016”, integrante da proposta de preço da SULCLEAN (Pág. 1317 do Processo) 

 

IV – DESCRIÇÃO DAS CONSTATAÇÕES 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

Depois de transcorrer todas as etapas do Pregão Eletrônico nº 02/2016 e a conclusão d a licitação, o IFBA e 

a SULCLEAN SERVIÇOS LTDA, vencedora do certame, celebraram o contrato nº 12/2016, no valor de 

17.362.177,44, cujo objeto foi a contração de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza 

continuada de limpeza, conservação, higienização e copeiragem, de acordo com a demanda, nas 

dependências do IFBA. 

O valor do referido ajuste foi diluído por empregado terceirizado a ser contratado, sendo que, na formação 

de preço por trabalhador, constam todos os itens que compõe o seu custo (relacionados no Termo de 

Referência do retrocitado Pregão Eletrônico), dentre eles, os abaixo elencados: 

 Materiais de higienização necessários para execução dos serviços; 

 Depreciação e manutenção dos equipamentos entregues ao campus; 

 Uniformes que devem ser entregues anualmente a cada trabalhador contratado; 

 Equipamentos de Proteção Individual de Trabalho (EPI’s), de acordo com as necessidades de 

cada cargo. 

Nesse sentido, a fim de fazer jus ao valor contratado, compete à SULCLEAN a fiel execução do ajuste, não 

cabendo a este IFBA subsidiar os custos dos uniformes, dos EPI’s, dos materiais de limpeza e da 

manutenção e de depreciação dos equipamentos que, eventualmente, não forem entregues pela empresa. 
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BOAS PRÁTICAS 

As vistorias, realizadas pelos fiscais de contratos, para averiguação dos serviços de higienização e limpeza 

no campus, foram consideradas apropriadas e eficientes, ainda que o setor competente da Pró-Reitoria de 

Administração e Planejamento (PROAP) não tenha inserido, no Termo de Referência, instrumentos de 

controles que visassem verificar a adequação da prestação do serviço. 

Não obstante o reduzido quantitativo de auxiliares de serviços gerais, efetivamente contratados, e a 

consequente redução da periodicidade e frequência da execução dos serviços, o campus se encontrava 

satisfatoriamente higienizado, possibilitando o convívio de técnicos, docentes, discente, terceirizados e 

visitantes em ambientes limpos e organizados. 

Por fim, vale ressaltar a laboriosa atuação do Preposto da SULCLEAN no devido acompanhamento da 

execução dos serviços, no oferecimento de capacitação aos empregados em matérias correlatas à 

segurança e à economia na utilização dos materiais e equipamentos, bem como o esforço para suceder à 

separação de resíduos recicláveis, no intuito de proceder às destinações ecológica e economicamente 

viáveis. 

 

CONSTATAÇÕES 

CONSTATAÇÃO 01: Superfaturamento nos pagamentos das notas fiscais devido à falha na fase de 

planejamento da contratação e na de atuação do fiscal de contrato. 

CONSTATAÇÃO 1.1: Pagamento por materiais de higienização não entregues pela SULCLEAN. 

Após a verificação in loco, foi constatado dissonância entre os materiais contratados e os 

disponibilizados pela SUCLEAN, estando o campus recebendo um quantitativo de itens abaixo do que 

foi ajustado, ainda que a empresa esteja recebendo o valor integral relativo ao seu fornecimento. 

Nesse sentido, pontua-se que a suposta diferença foi constatada não apenas na entrega de itens 

contratados como também nas suas quantidades. 

Tabela 01: Materiais de limpeza não entregues ao Campus de Vitória da Conquista  

Item Especificação 

01 Ácido muriático embl. 01 Lt.  

10 
Cera para polimento liquida preta, para assoalho. Bombona lacrada com 05 litros, com o nome do fabricante, data de fabricação, e 
prazo de validade.  

22 Inseticida aerosol ação total 300 ml 

45 Saco para aspirador de pó 

50 Saco para Lixo, na cor azul (coleta seletiva), capacidade de 60 litros Pacote com 100 sacos. 

51 Saco para Lixo, na cor vermelho (coleta seletiva), capacidade de 60 litros Pacote com 100 sacos. 

52 Saco para Lixo, na cor verde (coleta seletiva), capacidade de 60 litros Pacote com 100 sacos. 

53 Saco para Lixo, para resíduos Classe I, capacidade de 60 litros. Pacote com 100 sacos. 

54 Disco para enceradeira industrial, para polimento (bege) 

55 Disco para enceradeira industrial, para lavagem (verde) 



6 
 

Relatório Técnico Final nº 008/2018 – Ação nº 14 – PAINT/2018 

 

Fonte: Verificação in loco e informações fornecida por empregado terceirizado que estava acompanhando o trabalho de auditoria. 

Para corroborar com os indícios detectados, foi constatado que não há frequente conferência, por 

parte do fiscal de contratos, dos materiais de limpeza que foram entregues pela SULCLEAN ao 

campus. O recebimento, a guarda e a administração dos referidos materiais ficam a cargo do 

Preposto, que não possui, sob sua custódia, a cópia da relação dos materiais que foram entregues.  

Considerando que o IFBA arca com os custos dos materiais previstos em detrimento dos 

efetivamente entregues (tendo em vista a inexistência de abatimento/glosa no pagamento), cabe 

destacar as seguintes desconformidades: 

1. Pagamento em duplicidade de desodorizador de ar, tendo em vista sua previsão em duplicidade no 

Termo de Referência (tal fragilidade corrobora com a fraqueza observada na fase de planejamento, 

visto que há a previsão dualista do item, sendo que o quantitativo e o preço unitários, em ambas as 

previsões, estão distintas). 
 

 
TABELA 02: Item em duplicidade na planilha de materiais de limpeza 

Item Especificação 
Quantidade 

Mensal 
Prevista 

Valor 
Unitário 
(Em R$) 

Valor 
Mensal 

Pago 
(Em R$) 

02 
Aromatizador de ar, para ambiente, aerosol, fragrância lavanda ou floral. 
Embalagem com 400 ml. 

19 3,10 58,90 

15 Desodorizador de ar, aerosol, fragrância lavanda ou floral. Embalagem com 400 ml. 10 5,87 58,70 
Fonte: Planilha sem título, contendo a descrição dos materiais de limpeza, integrante da proposta de preço da SULCLEAN (Pág. 2768 e 2773 do Processo). 

 

2. Super dimensionamento na quantidade de saco para lixo na cor preta, tendo em vista o 

quantitativo constante na Tabela 03 disposta abaixo: 

 
TABELA 03: Quantitativo de sacos para lixo solicitado pelo campus 

Item Especificação 
Quantidade 

Mensal 
Prevista 

Valor 
Unitário 
(Em R$) 

Valor Mensal 
Pago 

(Em R$) 

Valor mensal 
pago em 

sacos para 
coleta 

seletiva 

46 Saco para Lixo, na cor preta, capacidade de 200 litros reforçado Pacote com 100 sacos. 32 17,60 563,20 - 

47 Saco para Lixo, na cor preta, capacidade de 100 litros reforçado Pacote com 100 sacos. 16 12,10 193,60 - 

48 Saco para Lixo, na cor preta, capacidade de 60 litros Pacote com 100 sacos. 32 7,30 233,60 - 

49 Saco para Lixo, na cor preta, capacidade de 30 litros Pacote com 100 sacos. 3 4,89 14,67 - 

50 Saco para Lixo, na cor azul (coleta seletiva), capacidade de 60 litros pct com 100 sacos. 32 9,20 294,40 294,40 

51 Saco para Lixo, na cor vermelho (coleta seletiva), capacidade de 60 litros pct com 100 sacos. 10 9,20 92,00 92,00 

52 Saco para Lixo, na cor verde (coleta seletiva), capacidade de 60 litros pct com 100 sacos. 3 9,47 28,41 28,41 

53 Saco para Lixo, para resíduos Classe I, capacidade de 60 litros. pct com 100 sacos. 32 13,80 441,60 - 

TOTAL 160 - 1.861,48 414,81 

Fonte: Planilha sem título, contendo a descrição dos materiais de limpeza, integrante da proposta de preço da SULCLEAN (Pág. 2768 e 2773 do 
Processo). 

 
De acordo com o disposto na Tabela 06, verifica-se que houve a previsão de 160 pacotes de saco 

para lixo, sendo que em cada pacote constam 100 unidades. Dessa forma, houve uma previsão 

mensal de 16.000 mil sacos para lixo, o que corresponde a um consumo diário de 615 sacos, 

considerando o uso por 26 dias no mês.  
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Ainda que esteja previsto sacos de lixo para coleta seletiva (itens 50 a 52), também foi constatado, 

durante a auditoria in loco, que, apesar de possuir lixeiras destinadas à coleta seletiva (Fotos 01 e 

02 dispostas abaixo), o campus não realiza a separação dos lixos e, consequentemente, não 

fazendo, uso dos referidos sacos. Nesse sentido, verifica-se que apenas, no item em análise, o 

Campus contribui com uma despesa mensal de R$ 414,81, sem que ocorra a devida contrapartida 

pela SULCLEAN, conforme disposto na Tabela 02 abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Critérios: 

 Item 5 (Informações relevantes para o dimensionamento da proposta) do Termo de Referência do Pregão nº 02/2016: 
A demanda do órgão tem como base as características de: Área x Mão de obra, formação de custos, uniformes, 
equipamentos, materiais de limpeza e insumos de mão de obra da planilha de estimativas de custos dos itens 1 e 
2. ANEXO I – PLANILHAS ESTIMATIVAS. 

 Item 9 (Materiais a serem disponibilizados) do Termo de Referência do Pregão nº 02/2016: 
9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 
Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas na planilha de 
estimativas de custos do Item: Materiais de limpezas e equipamentos, ANEXO I – PLANILHAS ESTIMATIVAS. 

 Anexo I do Termo de Referência do Pregão nº 02/2016 (Planilha: “Materiais de Limpeza e Higienização”); 

 Planilha sem título, com as especificações, quantidades e valores relativos aos materiais de limpeza (planilha integrada 
à proposta de preço apresentada pela SULCLEAN) (pág.2261 a 2266 do Processo). 
 
 

Evidências:  

 Memória de cálculo que demonstra a cobrança de todos os materiais de limpeza: 

Item Custos 
Valor 

(em R$) 
Observação 

01 
 Custo de materiais de limpeza 
por empregado 

227,78 
Valor constante na Planilha sem título, com as especificações, quantidades e valores 
relacionados aos materiais de limpeza (integrante à proposta de preço da SULCLEAN) 

02 
Custo com manutenção e 
depreciação de equipamentos 

15,48 
Valor constante na Planilha sem título, com relação dos equipamentos de limpeza 
(integrante à proposta de preço da SULCLEAN) 

TOTAL 
243,26 

Valor constante no Módulo 3 (Insumos diversos), linha E, das Planilhas de custo e 
formação de preços. (Pág.2419 a 2756) 

Fonte: Planilha sem título, contendo a descrição dos materiais de limpeza, integrada da proposta de preço da SULCLEAN (Item 01) (Pág. 2774 do 
Processo) e planilha sem título, com a relação de equipamentos de limpeza, integrada da proposta de preço da SULCLEAN (Item 02) (Pág. 2260 do 
Processo). 
 

 Planilhas de custo e formação de preços (Módulo 3, linha “E”) (pág. 2419 a 2756 do Processo); 

 Nota Fiscal Eletrônica nº 7446 e respectiva planilha descritiva; 
 

*A planilha descritiva, através da coluna “Complemento”, junto com a memória de cálculo disposta acima e as Notas 
Fiscais supracitadas, é o documento que comprova que houve o pagamento dos materiais de limpeza de acordo com 
o que foi planejado, independente de terem sido efetivamente entregues ou não. 
 

OBS.: O esclarecimento do cálculo da planilha descritiva, que comprova o pagamento integral dos materiais de 
limpeza, encontra-se no Apêndice IV deste Relatório. 

 

 

  

Foto 01: Lixeira para coleta seletiva (1) Foto 02: Lixeira para coleta seletiva (2) 
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CONSTATAÇÃO 1.2: Pagamento pela depreciação e pela manutenção de equipamentos que não 

foram disponibilizados ao campus. 

Durante o trabalho da auditoria in loco, foi verificado que alguns equipamentos não foram entregues 

ao campus conforme estabelecido no Termo de Referência, a exemplo dos citados na tabela disposta 

abaixo, os quais resultaram em uma despesa mensal de R$ 47,02 devido à cobrança indevida de 

manutenção e depreciação. 

 

Tabela 04: Equipamentos de limpeza não localizados no Campus de Vitória da Conquista  

Item Relação de Equipamentos de Limpeza  

Itens Contratados Itens Disponibilizados Diferença  

Quant. 
Preço Unit. 

(Em R$) 

Preços 
Total 

(Em R$)  
Quant. 

Preços 
Total 

(Em R$) 
Quant. 

Preços 
Total  

(Em R$) 

1 
Lavadora secadora de pisos (ref. B150 - Karcher ou 
similar) 

0 6.257,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

12 

Carro armazém pesado, modelo 14 -P, ou similar, c/ 
estrutura metálica tubular, com rodas de borracha de 
10", acabamento pintado em verde medindo 25 x 40 
x 145 cm, com capacidade para 400 Kg 

2 412,50 825,00 0 0,00 2 825,00 

13 
Enceradeira/polidora de piso (ref. BDP 51/2000 C - 
Karcher ou similar) 

2 783,00 1.566,00 0 0,00 2 1.566,00 

TOTAL 2.391,00 - 0,00 - 2.391,00 

Manutenção Mensal (R$) 7,17 - 0,00 - 7,17 

Depreciação Mensal (R$) 39,85 - 0,00 - 39,85 

Total Manutenção + Depreciação (R$) 47,02 - 0,00 - 47,02 

Fonte: 

 Planilha sem título, contendo a relação de equipamentos de limpeza, integrante da proposta de preço da SULCLEAN (Pág. 2766); 

 “Planilha de Repactuação – 2018 Final” enviada a esta AUDIN pela Diretoria de Administração e Planejamento (DGAP); 

 Resultado da auditoria in loco. 

 

 

CONSTATAÇÃO 1.3: Pagamento por uniformes não entregues aos empregados terceirizados. 

De acordo com o Termo de Referência e a planilha de formação de preços dos uniformes, a 

SULCLEAN deveria fornecer, anualmente, para cada empregado, dentre outros itens, dez camisetas e 

oito pares de meia por ano. Entretanto, de acordo com os empregados terceirizados, incluindo o 

Preposto, a referida empresa forneceu apenas quatro camisetas e dois pares de meia, sendo estas 

entregues meses depois da execução do contrato, após exigência do Fiscal de Contrato. 

TABELA 05: Valor de uniformes pagos a maior 

Peça 
(Uniforme) 

Custo 
unitário 
(Em R$)                   

(A) 

Quantidade de peça a 
ser entregue a cada 

terceirizado 
(de acordo com o 

Termo de Referência)                            
(B) 

Quant. de 
empregado 
terceirizado 
no campus          

(C) 

Valor pago pelos uniformes 
(Em R$) Quant. 

Efetivamente 
entregue (anual)                                 

(F) 

Valor efetivamente devido 
pelos uniformes 

(Em R$) 

Valor anual pago a 
maior 

(Em R$) 

Valor anual p/ 
empregado 

 (D) 
(A x B) 

Valor anual 
total 
(E) 

(C x D)                                     

Valor anual p/ 
empregado                       

(G) 
(A x F)                                     

Valor anual 
total (H) 
(C x G)                                 

Anual                                    
(I) 

(E - H)                                   

Camiseta 11,41 10 32 114,10 3.651,20 4 45,64 1.460,48 2.190,72 

Meia 4,20 8 32 33,60 1.075,20 0 0,00 0,00 1.075,20 

TOTAL - 147,70 4.726,40 - 45,64 1.460,48 3.265,92 

Fonte: 

 Planilha sem título, contendo a descrição dos uniformes, integrada à proposta de preço da SULCLEAN (Colunas A e B) (Pág. 2764 do Processo); 

 Planilhas Descritivas que acompanham as Notas Fiscais nº 7446, 64714, 65680, 67033, 68584 e 69932 (Coluna C); 

 Entrevistas realizadas com os empregados terceirizados, incluindo o Preposto (Coluna F). 
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De acordo com as informações apresentadas, atualmente, o Campus de Vitória da Conquista tem um 

custo anual de R$ 3.265,92, decorrentes do pagamento de peças do uniforme, sem o devido 

fornecimento aos empregados terceirizados. 

Critérios: 

 Item 5 (Informações relevantes para o dimensionamento da proposta) do Termo de Referência do Pregão nº 02/2016: 
A demanda do órgão tem como base as características de: Área x Mão de obra, formação de custos, uniformes, 
equipamentos, materiais de limpeza e insumos de mão de obra da planilha de estimativas de custos dos itens 1 e 
2. ANEXO I – PLANILHAS ESTIMATIVAS. 

 Item 7.1.1 do Termo de Referência do Pregão nº 02/2016: 
7.1.1 O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário ao ano: 
As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parâmetros 
mínimos:  
04 (quatro) - Calças compridas com elástico e cordão, em gabardine; 
10 (dez) - Camisetas malha fria, com gola esporte, em gabardine com emblema da empresa pintado; 
08 (oito)- Pares de meia em algodão; 
02 (dois) - Bonés tipo americano, aba de polietileno com o mesmo tecido e cor do boné; 
01 (um) - Crachá em PVC ou polipropileno; 

 Planilha “Uniforme” constante no item 7.1 do Termo de Referência do Pregão nº 02/2016; 

 Planilha “Uniforme” (integrada à proposta de preço da SULCLEAN) (pág.1322 do Processo). 
 

Evidências:  

 Memória de cálculo que demonstra a cobrança de todos os uniformes: 

Item Custos 
Valor 

(em R$) 
Observação 

01 
Custo total dos uniformes 
por empregado 

18,32 
Valor constante na Planilha “Uniformes”, (integrada à proposta de preço 
da SULCLEAN)  

02 
Custo total dos EPI’s por 
empregado 

7,97 
Valor constante na Planilha sem título, com relação dos equipamentos de 
proteção individual (integrada à proposta de preço da SULCLEAN) 

TOTAL 26,29 
Valor constante no Módulo 3 (Insumos diversos), linha A, das Planilhas de 
custo e formação de preços. (Pág.2419 a 2756) 

Fonte: Planilha sem título, contendo as especificações dos uniformes, integrante da proposta de preço da SULCLEAN (linha 01: 18,32) (Pág. 
2764 do Processo) e planilha sem título, as descrições dos EPI’s, integrantes da proposta de preço da SULCLEAN (linha 02: 7,97) (Pág. 2765 
do Processo).  

 Planilhas de custo e formação de preços (Módulo 3, linha “E”) (pág. 2419 a 2756 do Processo); 

 Nota Fiscal Eletrônica nº 7446 e respectiva planilha descritiva*; 

 

 

CONSTATAÇÃO 1.4: Pagamento em duplicidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). 

Os equipamentos de proteção individuais fizeram parte da composição de preço do serviço 

contratado, de acordo com a função de cada trabalhador, consubstanciada em uma planilha 

específica (Anexo IV do Edital/Termo de Referência). Dentre os equipamentos a serem entregues, 

estavam luvas e máscaras nas quantidades estabelecida na tabela abaixo: 

TABELA 06: Quantidade total de EPI’s necessários no campus 

Cargo 

Quant. de 
cargos no 
campus 

Luva de vaqueta mista Luva tricotada Luvas látex 
Máscara ou respirador 

PFF1 

Qt. de item 
por cargo 

Total 
Qt. de item 
por cargo 

Total 
Qt. de item 
por cargo 

Total 
Qt. de item 
por cargo 

Total 

A B 
C 

D 
E 

F 
G 

H 
I 

(A x B) (A x D) (A x F) (A x H) 

Encarregado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Auxiliar de 
serviços gerais 

17 0 0 0 0 4 68 36 612 

Auxiliar de 
jardinagem 

2 2 4 3 6 0 0 0 0 

Jardineiro 2 2 4 3 6 0 0 0 0 

Cozinheiro 8 0 0 0 0 4 32 0 0 

Merendeira 1 0 0 0 0 4 4 0 0 

Ajudante de 
cozinha 

1 0 0 0 0 1 1 0 0 

TOTAL 32 - 8 - 12 - 105 - 612 
 

Fonte: Planilha sem título, contendo a relação de EPI’s, integrante da proposta de preço da SULCLEAN (Pág. 2765 do Processo) 
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A partir das informações sobre o quantitativo total de EPI’s solicitados para atender às necessidades 

do campus, bem como sobre o valor de cada item (conforme planilha apresentada pela SULCLEAN 

quando da apresentação da proposta de preço), calculou-se o custo desses equipamentos, conforme 

consta na Tabela 07 abaixo: 

 

TABELA 07: Custo de Equipamentos de Proteção Individual no campus 

Peça 
Quantidade Valor unitário (em R$) Valor anual (em R$) 

A B 
C 

(A x B) 

Luva de vaqueta mista 08 2,20 17,60 

Luva tricotada 12 6,45 77,40 

Luvas látex 105 2,80 294,00 

Máscara ou respirador PFF1 612 1,50 918,00 

TOTAL R$ 1.307,00 

Fonte: Tabela 13 do Presente Relatório. 

 

Entretanto, itens idênticos ou equivalentes também fizeram parte da planilha dos materiais de 

limpeza necessários à execução dos serviços, conforme disposto na Tabela 08 apresentada abaixo. 

TABELA 08: Custo dos EPI’s previstos na planilha de materiais de limpeza 

Nº do item 
no TR 

Especificação 

Quantidade 
(no campus) 

Valor unitário 
(em R$) 

Valor unitário 
(em R$) 

A B 
C 

(A x B) 

28 Luva de algodão, 4 fios, c/ pigmentos de 1ª qualidade (P, M e G) 20 1,60 32,00 

29 
Luvas em látex natural, antiderrapante, resistente, impermeável 
para limpeza, de 1ª qualidade (P, M e G) 

15 2,69 40,35 

30 Luvas de couro de 1ª qualidade (P, M e G 10 9,30 93,00 

31 Máscaras descartáveis, 1 caixa 20 2,32 46,40 

TOTAL 211,75 

Fonte: Planilha sem título, contendo a descrição dos materiais de limpeza, integrante da proposta de preço da SULCLEAN (Coluna A) (Pág. 2768 
e 2774 do Processo). 

Além de todo o exposto, a comparação entre o quantitativo de ambas as planilhas reforça o 

planejamento deficiente do objeto contratado: enquanto nas Planilhas de EPI’s demonstravam o 

quantitativo de 105 pares anuais de luvas látex para o Campus de Vitória da Conquista, na Planilha de 

Materiais de Limpeza constavam 180 pares da mesma luva para o mesmo período (15 pares por mês, 

conforme disposto na Tabela 13). Disparidades semelhantes também são vistas nos demais itens. 

Critérios: 

 Itens 8.1 e 9.1 do Termo de Referência do Pregão nº 02/2016: 
8.1 A CONTRATADA deverá fornecer durante a atuação de sua equipe por ano, sem ônus para os empregados os 
equipamentos de proteção individual - EPI's devendo ser condizente com a atividade a ser desempenhada no 
órgão Contratante: 
Os EPI's deverão compreender os seguintes equipamentos conforme ANEXOIV. 
9.1EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S 
01(um)- Avental de PVC; 
01 (um)- Par de botas de segurança em couro; 
01 (dois)- Par de botinas PVC cano longo; 
02 (dois)- Pares de Luvas de vaqueta mista; 
03 (três)- Pares de Luvas tricotadas; 
04 (quatro)- Pares de Luvas látex; 
36 (trinta e seis)- Máscaras ou respirador PFF1; e 
04 (quatro) -Pares de óculos de proteção incolor. 

 Anexo IV do Termo de Referência do Pregão nº 02/2016 (Equipamento de proteção individual – EPI’s); 

 Planilha sem título, com a relação de equipamentos de limpeza, integrante da proposta de preço da SULCLEAN (linha 2: 
15,48) (Pág. 2768 e 2774 do Processo). 
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Evidências:  

 Memória de cálculo que demonstra a cobrança de todos os materiais de limpeza: 

Item Custos 
Valor 

(em R$) 
Observação 

01 
  Custo de materiais de 
limpeza por empregado 

227,78 
Valor constante na Planilha sem título, com as especificações, quantidades e valores 
relacionados aos materiais de limpeza (integrante à proposta de preço da SULCLEAN) 

02 
Custo com manutenção e 
depreciação de equipamentos 

15,48 
Valor constante na Planilha sem título, com relação dos equipamentos de limpeza 
(integrante à proposta de preço da SULCLEAN) 

TOTAL 243,26 
Valor constante no Módulo 3 (Insumos diversos), linha E, das Planilhas de custo e 
formação de preços. (Pág.2419 a 2756) 

Fonte: Planilha sem título, contendo a descrição dos materiais de limpeza, integrante da proposta de preço da SULCLEAN (Item 01) (Pág. 2774 do 
Processo) e planilha sem título, com a relação de equipamentos de limpeza, integrante da proposta de preço da SULCLEAN (Item 02) (Pág. 2260 do 
Processo). 

 Memória de cálculo que demonstra a cobrança de todos os uniformes: 

Item Custos 
Valor 

(em R$) 
Observação 

01 
Custo total dos uniformes 
por empregado 

18,32 
Valor constante na Planilha “Uniformes”, (integrante à proposta de preço da 
SULCLEAN)  

02 
Custo total dos EPI’s por 
empregado 

7,97 
Valor constante na Planilha sem título, com relação dos equipamentos de 
proteção individual (integrante à proposta de preço da SULCLEAN) 

TOTAL 26,29 
Valor constante no Módulo 3 (Insumos diversos), linha A, das Planilhas de custo 
e formação de preços. (Pág.2419 a 2756) 

Fonte: Planilha sem título, contendo as especificações dos uniformes, integrante da proposta de preço da SULCLEAN (linha 01: 18,32) (Pág. 2764 

do Processo) e planilha sem título, as descrições dos EPI’s, integrantes da proposta de preço da SULCLEAN (linha 02: 7,97) (Pág. 2765 do Processo). 

 Planilhas de custo e formação de preços (Módulo 3, linhas “A” e “E”) (pág. 2419 a 2756 do Processo); 

 Nota Fiscal Eletrônica nº 7446 e respectiva planilha descritiva*; 

 Planilha de Materiais e Limpeza (Anexo do Termo de Referência do Pregão nº 02/2016) (itens 28 a 31); 
 

*A planilha descritiva, através da coluna “Complemento”, junto com a memória de cálculo disposta acima e as 
Notas Fiscais supracitadas, é o documento que comprova que houve o pagamento dos materiais de limpeza de 
acordo com o que foi planejado, independente de terem sido efetivamente entregues ou não. 
 
OBS.: A explicação do cálculo da planilha descritiva, que comprova o pagamento integral dos materiais de limpeza, 
encontra-se no Apêndice IV deste Relatório. 

 
 

Os erros apontados nas constatações elencadas acima (Constatações 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4), decorrentes de 

falhas no planejamento e na atuação do fiscal de contrato, resultaram em dispêndio por parte deste IFBA, 

sem que houvesse a respectiva contrapartida por parte da SULCLEAN. 

 

Manifestação do Gestor:  

Conforme o disposto no Despacho assinado em 23/01/2019 (SEI 0961769), o gestor informa: 

Analizando o relatório da auditória, ocorrido em junho 2018, no IFBA - Campus Vitória da 

Conquista, obeservei que consta no relatório, a falta de alguns materias que foram dados como 

não disponibilizados pela SUCLEAN, empresa que presta serviço de limpeza no Campus, como 

descumprindo assim o que diz o contrato neste quesito, porém, venho informar que todos esses 

materiais são entregues mensalmente e faço inteirar-se que o quantitativo de materiais 

disponibilizados é o mesmo indicado no contrato IFBA/Suclean assinado em 2016 conforme id. 

0962051. 

Considerando a data da assinatura do contrato, não existia os espaços como Bloco H e Refeitório 

e foram criados outros espaços como é de conhecimento da DG.VDC, ocasionando assim, um 

gasto superior ao contratado, com relação as lixeiras, já foram todas trocadas conforme ids. 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176254&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=0d898a07044153728207a66da8c3ffaa01582b170788b299ee8df73c68626ca4
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0961990, 0961993, 0961994, 0961996, 0961997, 0961999, 0962005, 0962006, 0962008, 

0962009. 

Em tempo: com relação as plásticos pretos, temos diversos lixeiras como id.0962017, 

espalhados pelo campus, como foi informado acima, foi criado divesos, novos espaços, dentro 

do IFBA - Campus Vitória da Conquista e provalvelmente o que foi contratado não é o suficiente 

para atender a demanda, caso haja margem para fazer um adentro do contrato assinado 2016, 

ver a possibilidade de aumentar o valor destinado para o Campus para atender o deficit, 

ocasionado pelos os espaços criados, que praticamente é o dobro do existende na época da 

assinatura do contrato. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna: 

Segundo o servidor C.V.S., fiscal do contrato auditado no campus, há o devido 

acompanhamento dos materiais de limpeza entregues pela SULCLEAN e que estes estão de 

acordo com o disposto no instrumento contratual, tendo, para isso, encaminhado Nota Fiscal 

comprovando o que foi alegado. 

Nesse sentido, esta AUDIN reconsidera e exclui do presente Relatório a Constatação 1.1, ao 

tempo que emite apenas as Recomendações das demais Constatações. 

Causas possíveis: 

 Fiscal de contrato com acumulação de responsabilidades, tanto na fiscalização e acompanhamento dos 
contratos de prestação de serviços quanto nas atividades intrínsecas à atividade de gestão do cargo que 
ocupa; 

 Falta de instrução e apoio da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) nas fases do 
planejamento e da execução do serviço. 

 
Efeitos possíveis: 

 Não atingimento do objetivo estabelecido no instrumento contratual; 

 Prejuízo aos cofres públicos. 
 

RECOMENDAÇÃO 01: Que o fiscal de contrato do campus tome as seguintes 

providências com vistas a sanar as irregularidades referentes aos equipamentos 

necessários à limpeza e manutenção do campus, aos fardamentos e aos EPIs: 

RECOMENDAÇÃO 1.1: Realize um levantamento dos equipamentos entregues 

pela empresa contratada ao campus e solicite a entrega dos que estão 

eventualmente faltando ou proceda à glosa correspondente aos valores 

indevidamente pagos. 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176181&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=733f732a5a835a75f2b26b98ae3797ddc35e0b26e434d29ab80ae66f7a26ff65
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176184&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=06fd749d214ecb93f7e89ee0e449cde7246bb2467117ae09255628feac645775
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176185&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=0eaf8a4eb15d224b8e6e235b5d5334b7e93a0a9d37946f87d84a868879f1c347
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176187&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=f7a12d2050497f3867434a9a9bbd3357bc7129108e071b89d4f859f116f0372a
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176188&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=6a671d672e8e64fdbb395c153a85c3e774789b2e50c9bd59d7c76394082b406b
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176190&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=b253213cf01d7ff807d0abcd5f61cf88e6daaf31591851784dbd5cdea8580054
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176196&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=ff9b032b09f27d8df48527cdd534e55c77899791462b5215a407d66308cb211f
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176197&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=333946a2ffc4c38c19d3d0e35e5657813edb21de0f86faea3939acf7e8ef5bfd
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176199&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=9df857a074592d9cc6a6d447fd04c150fb66267e512ecbd6762a6f1e51d854a1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176200&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=bef31430703a43dbdf0c8a6ee7dd462b56f815866f1ec5e40502af44e0b903d3
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176209&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=5c8c20d6c0fe492675aa69692d1647e9067ff5a53f9ee3a8303be9e10b80ffb9
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RECOMENDAÇÃO 1.2: Realize a revisão da relação dos equipamentos 

necessários à efetiva limpeza e conservação do campus e que as eventuais 

retificações sejam encaminhadas à PROAP para os devidos ajustes. 

RECOMENDAÇÃO 1.3: Acompanhe a entrega do uniforme, a fim de realizar a 

conferência qualitativa e quantitativa, conforme determinado no ajuste 

celebrado (tabela constante do item 7 no Termo de Referência). 

RECOMENDAÇÃO 1.4: Que se proceda à glosa correspondente aos valores 

indevidamente pagos, em decorrência da não entrega dos uniformes, conforme 

estabelecido no contrato. 

RECOMENDAÇÃO 1.5: Que o fiscal de contratos acompanhe a entrega dos 

equipamentos de proteção individual a fim de realizar a conferência qualitativa 

e quantitativa, conforme determinado no ajuste celebrado (Anexos I e IV do 

Termo de Referência). 

RECOMENDAÇÃO 1.6: Que se proceda à glosa correspondente aos valores 

indevidamente pagos, em decorrência da não entrega dos EPIs, conforme 

estabelecido no contrato. 

RECOMENDAÇÃO 1.7: Que se faça uma revisão da relação dos EPIs necessários à 

efetiva limpeza e conservação do campus, com suas respectivas quantidades, e 

que as eventuais retificações sejam encaminhadas à PROAP para os devidos 

ajustes. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 02: Entrega, pela SULCLEAN, de produtos saneantes sem registro ou notificação da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Os produtos usados na limpeza e conservação de ambientes são declarados saneantes, sendo a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o órgão responsável pela aprovação e fiscalização de tais 

produtos, de forma a garantir sua qualidade e segurança. 

Em caso de industrialização e venda de produtos saneantes de baixo risco, os fabricantes devem, 

obrigatoriamente, obter a autorização da ANVISA para cada produto colocado à venda, mediante 

Notificação. 
 
 

Nesse sentido, verificou-se falha nas notificações dos seguintes produtos: 
 

 Hipoclorito de Sódio 1%; 

 Sabão Perolado Erva Doce – Verde; 
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 Limpador Lavanda Klin. 

o HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 

Foi constatado inexistência de Notificação na ANVISA e, consequentemente, a ausência de 

sua indicação no rótulo do produto. 

Ainda quanto ao referido produto, também é oportuno pontuar que, durante a auditoria in 

loco, foi constato que havia um tempo exíguo para atingir o prazo máximo de sua validade. 

 

o SABÃO PEROLADO ERVA DOCE – VERDE: 

Consta, no rótulo, que o produto possui Notificação na ANVISA sob o número 

25351.457597/2017-68, entretanto, ao consultar o referido número no sítio oficial do 

retrocitado órgão, verificou que a Notificação se referia ao “Sabão Líquido Erva Doce”. 
 

Nesse sentido, cabe salientar que, de acordo com o Decreto que regulamenta a Lei de 

Vigilância Sanitária, em caso de mudança de nome do produto, tal modificação deve 

ocorrer antes da sua comercialização. 

 

o LIMPADOR LAVANDA KLIN: 

Consta no rótulo que o produto possui Notificação na ANVISA sob o número 

25351.117693/2017-81, entretanto, ao consultar o referido número no sítio oficial do 

retrocitado órgão, verificou que a supradita Notificação se referia ao produto “LIMPADOR 

PERFUMADO KLIN”, apenas nas versões VINÓLIA, EUCALIPTO e FLOR DO CAMPO (não 

havendo, portanto, a versão “lavanda”). 

Critérios: 
 

 Art. 9º, Parágrafo Único do Decreto nº 8.077/2013: 
Parágrafo único. É permitida a mudança de nome de produto registrado antes de sua 
comercialização, quando solicitada pela empresa. 

 Tópico “Anvisa esclarece” constante no site oficial (http://portal.anvisa.gov.br/anvisa-
esclarece?p_p_id=baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet&p_p_lifecycle=0&p_p
_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_
assuntoId=16&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_conteudoId=0&_baseco
nhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_view=detalhamentos) 

1.1. Registro ou notificação dos alvejantes à base de cloro e da Água sanitária? 
Devem ser registrados. Desde a publicação da RDC nº 55 / 2009, os alvejantes à base de 
hipoclorito de sódio ou de cálcio (cloro) passaram a ser considerados saneantes de risco 2, 
devendo ser registrados na Anvisa (antes eles eram notificados). 

 Item 12.29 do Termo de Referência do Pregão nº 02/2016: 
Fornecer papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha em quantidade suficiente e qualidade 
adequada contendo marca de conformidade de qualidade (INMETRO ou similar); 

 Descrição dos item 03 da Planilha “Materiais de Limpeza e Higienização”: 
o Item 03: Água Sanitária uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica 

de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

 

Evidências: 

 Fotos dos saneantes (Fotos 01 a 03); 

 Imagens dos rótulos extraídos do sítio oficial da ANVISA, na página de Consulta das Notificações dos 
citados saneantes (Imagens 03, 05, 06 e 07); 

 Consultas de Registros e Notificações realizadas no site da ANVISA (Imagens 01, 02, 04 e 08). 
 

http://portal.anvisa.gov.br/anvisa-esclarece?p_p_id=baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_assuntoId=16&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_conteudoId=0&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_view=detalhamentos
http://portal.anvisa.gov.br/anvisa-esclarece?p_p_id=baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_assuntoId=16&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_conteudoId=0&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_view=detalhamentos
http://portal.anvisa.gov.br/anvisa-esclarece?p_p_id=baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_assuntoId=16&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_conteudoId=0&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_view=detalhamentos
http://portal.anvisa.gov.br/anvisa-esclarece?p_p_id=baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_assuntoId=16&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_conteudoId=0&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_view=detalhamentos
http://portal.anvisa.gov.br/anvisa-esclarece?p_p_id=baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_assuntoId=16&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_conteudoId=0&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_view=detalhamentos
http://portal.anvisa.gov.br/anvisa-esclarece?p_p_id=baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_assuntoId=16&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_conteudoId=0&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_view=detalhamentos
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o HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 

 Foto 01: Fotografia do “Hipoclorito de Sódio 1%” 
armazenado no Campus de Vitória da Conquista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inexistência de Notificação da empresa Ultralimp Soluções de Limpeza (CNPJ 26.123.218/0001-
27): https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/produtos/?cnpj=26123218000127 
 

Imagem 01: Consulta de Notificação pelo CNPJ da empresa fabricante do “Hipoclorito de Sódio 1%” no site da ANVISA 

 

 

 

 

 

 

 

 Inexistência de Registro da empresa Ultralimp Soluções de Limpeza (CNPJ 26.123.218/0001-27): 
https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/produtos/?cnpj=26123218000127 

 

Imagem 02: Consulta de Registro pelo CNPJ da empresa fabricante do “Hipoclorito de Sódio 1%” no site da ANVISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/produtos/?cnpj=26123218000127


16 
 

Relatório Técnico Final nº 008/2018 – Ação nº 14 – PAINT/2018 

 

 

o SABÃO PEROLADO ERVA DOCE – VERDE: 
 

Foto 02: “Sabão Perolado Erva Doce - Verde” armazenado 
no Campus de Vitória da Conquista (01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagem 03: Rótulo do “Sabão Líquido 
Erva Doce” (produto notificado sob o 
número 25351.457597/2017-68, 
segundo site da ANVISA) 

 

 

Foto 04: “Sabão Líquido Erva Doce” armazenado no 
Campus de Vitória da Conquista 
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o Informações, extraídas do site da ANVISA, concernentes à Notificação 25351.457597/2017-68: 
https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/notificados/25351457597201768/?numeroProcesso=2
5351457597201768 

 
 

Imagem 04: Consulta da Notificação empresa fabricante do “Sabão Perolado 
Erva Doce - Verde” no site da ANVISA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestação do Gestor: Na manifestação do gestor, não houve referência à presente 

Constatação. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna: Diante da ausência de manifestação do gestor, 

mantemos a Constatação, ao tempo que emitimos a recomendação disposta abaixo. 

Causas possíveis: 

 Fiscal de contrato com acumulação de responsabilidades, tanto na fiscalização e acompanhamento dos 
contratos de prestação de serviços, quanto nas atividades intrínsecas à atividade de gestão do cargo 
que ocupa; 

 Inobservação quanto à necessidade do fiscal de contrato se inteirar com todos os aspectos relevantes 
do instrumento contratual, com o fim de acompanhar o efetivo atendimento por parte da empresa 
contratada; 

 Falta de instrução e apoio da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) nas fases do 
planejamento e da execução do serviço. 

 
Efeitos possíveis: 

 Aquisição de domissanitários irregulares, expondo os usuários do serviço a um elevado risco de dano; 

 Não atingimento do objetivo estabelecido no instrumento contratual; 

 Prejuízo aos cofres públicos. 
 
 

 

RECOMENDAÇÃO 02: Que o fiscal de contratos, no momento do recebimento dos 

materiais de limpeza e higienização, passe a verificar a existência de 

registro/notificação nos saneantes entregues pela empresa contratada e que seu 

aceite seja vinculado a essa adequação dos produtos à legislação sanitária.  

 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/notificados/25351457597201768/?numeroProcesso=25351457597201768
https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/notificados/25351457597201768/?numeroProcesso=25351457597201768
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CONSTATAÇÃO 03: Entrega, pela SULCLEAN, de materiais e equipamentos sem marca de conformidade 

de qualidade (INMETRO ou similar), como dispõe no instrumento contratual. 

Foi verificada, no campus, a existência de materiais e equipamentos sem o selo INMETRO ou similar 

(conforme Fotos 04 a 11 dispostas abaixo), inobservando, assim, as exigências contidas no contrato e nas 

legislações pertinentes. Vale ressaltar que, aceitando materiais e equipamentos sem selo de conformidade 

de qualidade, o campus se exime de receber produtos que atendem aos critérios relativos à saúde e 

segurança do consumidor, como também à proteção do meio ambiente. 

Foto 04: Papel higiênico sem selo INMETRO (1) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 05: Papel higiênico sem selo 
INMETRO (1) 

 

 

Foto 07: Cortador de grama sem selo 

INMETRO (02) 

 

Foto 06: Cortador de grama sem selo 

INMETRO (01) 
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Critérios: 

 Item 12.27 do Termo de Referência do Pregão nº 02/2016: 
Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os saneantes 
domissanitários, materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos, equipamentos, 
ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas contendo marca de conformidade de 
qualidade (INMETRO ou similar) com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislações; 

 Item 12.29 do Termo de Referência do Pregão nº 02/2016: 
Fornecer papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha em quantidade suficiente e qualidade adequada 
contendo marca de conformidade de qualidade (INMETRO ou similar); 
 

Evidência: Inexistência do selo INMETRO (ou similar) nos materiais e equipamentos (conforme fotos 04 a 11). 

 

Manifestação do Gestor: Na manifestação do gestor, não houve referência à presente 

Constatação. 

Análise da Unidade de Auditoria Interna: Diante da ausência de manifestação do gestor, 

mantemos a Constatação, ao tempo que emitimos a recomendação disposta abaixo. 

 

Foto 08: Equipamento de limpeza sem selo 

INMETRO (01) 

 

Foto 11: Equipamentos diversos sem selo 

INMETRO (semelhantes ao Campus de Lauro 

de Freitas) 

 

Foto 10: Equipamento de limpeza sem selo 

INMETRO (03) 

 

Foto 09: Equipamento de limpeza sem selo 

INMETRO (02) 
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RECOMENDAÇÃO 03: Que o fiscal de contratos, no momento do recebimento dos 

equipamentos e materiais de limpeza e higienização, passe a verificar a existência do 

selo INMETRO (ou similar) e que o aceite desses produtos seja vinculado a essa 

conformidade com as normas ou regulamentos em relação a critérios que envolvam, 

principalmente, a saúde e a segurança do consumidor e a proteção do meio ambiente. 

 

 

CONSTATAÇÃO 04: Inobservância aos requisitos de sustentabilidade ambiental. 

De acordo com o que se verificou na auditoria in loco, o Campus de Vitória da Conquista possui lixeiras 

destinadas à coleta seletiva de lixo, no entanto, não faz o devido uso e nem dissemina, para o público 

interno, a cultura relativa à necessidade da separação de resíduos sólidos recicláveis. Ainda que tenha 

constatado esforços por parte dos empregados terceirizados (Auxiliares de Serviços Gerais e Preposto) na 

tentativa de separar papelão, papel e plástico, o quantitativo se demonstrou ser ínfimo devido à forma 

inadequado dos descartes. 

Critérios: 

 Item 4.1, inciso XII, do Termo de Referência do Pregão nº 02/2016: 
4. Forma de prestação dos serviços 
4.1 Diariamente, uma vez, quando não explicitado: 
XII - Realizar a separação dos resíduos recicláveis na fonte geradora e a sua destinação às associações e 
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, 
procedida pela coleta seletiva de papel para reciclagem, quando couber, nos termos da legislação vigente; 

 Item 4.9.2, inciso IV, do Termo de Referência do Pregão nº 02/2016: 
4. Forma de prestação dos serviços 
4.9 Áreas externas: 
IV - Realizar a separação dos resíduos recicláveis na fonte geradora e a sua destinação às associações e 
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto no 5.940, de 25 de outubro de 2006, 
procedida pela coleta seletiva de papel para reciclagem, quando couber, nos termos da legislação vigente. 

 Art. 6º do Decreto nº 5.940/2016: 
 Os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta deverão implantar, no prazo de cento e 

oitenta dias, a contar da publicação deste Decreto, a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte 

geradora, destinando-os para a coleta seletiva solidária, devendo adotar as medidas necessárias ao cumprimento 

do disposto neste Decreto. 

Evidências: Inexistência de lixeiras destinadas à coleta seletiva e uso inadequado de containers (Fotos 08 e 09). 

 

Manifestação do Gestor:  

Conforme o disposto no Despacho assinado em 23/01/2019 (SEI 0961769), o gestor informa: 

(...) Com relação as lixeiras, já foram todas trocadas conforme ids. 0961990, 0961993, 

0961994, 0961996, 0961997, 0961999, 0962005, 0962006, 0962008, 0962009. 

 

 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176181&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=733f732a5a835a75f2b26b98ae3797ddc35e0b26e434d29ab80ae66f7a26ff65
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176184&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=06fd749d214ecb93f7e89ee0e449cde7246bb2467117ae09255628feac645775
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176185&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=0eaf8a4eb15d224b8e6e235b5d5334b7e93a0a9d37946f87d84a868879f1c347
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176187&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=f7a12d2050497f3867434a9a9bbd3357bc7129108e071b89d4f859f116f0372a
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176188&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=6a671d672e8e64fdbb395c153a85c3e774789b2e50c9bd59d7c76394082b406b
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176190&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=b253213cf01d7ff807d0abcd5f61cf88e6daaf31591851784dbd5cdea8580054
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176196&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=ff9b032b09f27d8df48527cdd534e55c77899791462b5215a407d66308cb211f
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176197&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=333946a2ffc4c38c19d3d0e35e5657813edb21de0f86faea3939acf7e8ef5bfd
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176199&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=9df857a074592d9cc6a6d447fd04c150fb66267e512ecbd6762a6f1e51d854a1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1176200&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=bef31430703a43dbdf0c8a6ee7dd462b56f815866f1ec5e40502af44e0b903d3
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Imagens encaminhas pela gestão do campus que comprova que a troca das lixeiras destinadas à 

coleta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Código verificador no SEI: 0961990 Código verificador no SEI: 0961993 

Código verificador no SEI: 0961994 Código verificador no SEI: 0961996 

Código verificador no SEI: 0961997 Código verificador no SEI: 0961999 
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Análise da Unidade de Auditoria Interna: 

Diante da manifestação da gestão, junto com as fotos que comprovam a substituição das 

lixeiras, verifica-se a preocupação do campus em observar as questões relativas à 

sustentabilidade ambiental. 

Entretanto, considerando que as lixeiras, por si só, não garantem a conscientização e mudança 

de atitude por parte do público interno e externo à Unidade e nem a adequada destinação dos 

materiais coletados, esta AUDIN acompanhará a efetiva implementação da separação e coleta 

de lixos recicláveis por meio das Recomendações dispostas abaixo. 

Causas possíveis: 

 Falhas na fase do planejamento do contrato; 

 Falta de instrução e apoio da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) nas fases do 
planejamento e da execução do serviço. 
 

Efeitos possíveis: 

 Desconhecimento do papel do Estado na defesa do meio ambiente; 

 Não atingimento do objetivo estabelecido no instrumento contratual. 

 
 

  

  

Código verificador no SEI: 0962005 Código verificador no SEI: 0962006 

Código verificador no SEI: 0962008 Código verificador no SEI: 0962009 
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RECOMENDAÇÃO 04: Que o campus tome as seguintes providências com vistas a se 

adequar aos requisitos mínimos concernentes à sustentabilidade ambiental: 

RECOMENDAÇÃO 4.1: Que se promovam ações de conscientização entre 

discentes, docentes, técnicos administrativos, terceirizados e visitantes com 

vistas a disseminar a cultura da separação de lixos sólidos recicláveis. 

RECOMENDAÇÃO 4.2: Que se tomem as providências necessárias no intuito de 

possibilitar o efetivo recolhimento diferenciado de resíduos e sua adequada 

destinação pela empresa contratada. 

 

 

CONSTATAÇÃO 05: Inexistência de pesquisa de satisfação dos usuários a fim de avaliar a qualidade dos 

serviços prestados pela empresa contratada. 

A pesquisa de satisfação do público usuário, além de ser uma exigência da Instrução Normativa do 

Ministério de Planejamento, é uma ferramenta de gestão, tendo em vista que propicia não só uma forma 

de acompanhamento da utilização dos gastos públicos, mas também oportuniza eventuais ajustes e/ou 

aprimoramento dos contratos celebrados com a Administração Pública. Apesar da sua exigência e 

importância, foi constatado que a pesquisa de satisfação não é realizada no Campus de Vitória da 

Conquista. 

Critério: 
Art. 34, inciso VI, da Instrução Normativa/MPOG nº 02/2008: 

Art. 34 A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, 
que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso: 
VI - a satisfação do público usuário. 

 

Evidência: 
Inação por parte do fiscal de contrato e gestão do campus. 

 

Manifestação do Gestor: Na manifestação do gestor, não houve referência à presente 

Constatação. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna: Diante da ausência de manifestação do gestor, 

mantemos a Constatação, ao tempo que emitimos a recomendação disposta abaixo. 

Causas possíveis: 

 Falhas na fase do planejamento do contrato; 

 Falta de capacitação e atuação do fiscal de contrato; 

 Desconhecimento, por parte da gestão do campus, da necessidade e importância do acompanhamento 
e fiscalização contratual; 

 Falta de instrução e apoio da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) nas fases do 
planejamento e da execução do serviço. 
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Efeitos possíveis: 

 Desconhecimento das falhas detectadas pelos usuários do serviço;  

 Não atingimento do objetivo estabelecido no instrumento contratual. 

 

RECOMENDAÇÃO 05: Que se criem mecanismos para que os fiscais de contratos 

possam realizar pesquisa de satisfação dos usuários no intuito de avaliar a qualidade 

dos serviços prestados pelas empresas contratadas. 

 

 

CONSTATAÇÃO 06: Inexistência de livro de registro das ocorrências. 

Durante a auditoria in loco foi constatado que inexiste, no âmbito do campus, livro de ocorrência contendo 

o histórico de todos os registros que, direta ou indiretamente, pudessem influenciar no cumprimento do 

contrato, conforme estabelece as legislações que regem a matéria. 

Critérios: 

 Item 15.9 do Termo de Referência do Pregão nº 02/2016: 
15. Controle e Fiscalização da execução: 
15.9 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do 
art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 Art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993: 
Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração 
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição. 
§ 1o  O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
§ 2o  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a 
seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

Evidência:  
Inação por parte do fiscal de contrato e gestão do campus. 

 

Manifestação do Gestor: Na manifestação do gestor, não houve referência à presente 

Constatação. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna: Diante da ausência de manifestação do gestor, 

mantemos a Constatação, ao tempo que emitimos a recomendação disposta abaixo. 

Causas possíveis: 

 Falhas na fase do planejamento no que concerne à estimativa da quantidade de materiais de limpeza 
necessários para a execução do serviço contratado; 

 Falta de capacitação e atuação do fiscal de contrato; 

 Desconhecimento, por parte da gestão do campus, da necessidade e importância do acompanhamento 
e fiscalização contratual; 

 Falta de instrução e apoio da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) nas fases do 
planejamento e da execução do serviço. 

 
Efeitos possíveis: 

 Inexistência de registro e memória das ocorrências relativas à execução do contrato; 

 Não atingimento do objetivo estabelecido no instrumento contratual. 
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RECOMENDAÇÃO 06: Que o fiscal de contrato passe anotar, em registro próprio, todas 

as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

 

CONSTATAÇÃO 07: Falta de atuação do fiscal de contrato no que diz respeito à: 

1. Solicitação de comprovação formal de atendimento às seguintes obrigações da empresa 

contratada sobre os empregados terceirizados: 

1.1. Realização do exame admissional; 

1.2. Realização dos exames periódicos; 

1.3. Orientações regulares sobre a forma adequada de realizar os serviços, com ênfase à 

economia no emprego de materiais e racionalização de energia elétrica no uso dos 

equipamentos. 

1.4. Realização de curso de capacitação/reciclagem sobre: 

1.4.1. Relações interpessoais; 

1.4.2. Segurança no trabalho; 

1.4.3. Prevenção de incêndio no local de trabalho. 

2. Solicitação, no primeiro mês da prestação de serviço, da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) dos empregados admitidos, no intuito de verificar o devido preenchimento e 

assinatura; 

3. Solicitação da relação nominal dos empregados terceirizados (com nome, função, local e 

horário do posto de trabalho); 

4. Solicitação de listagem de equipamentos, ferramentas e utensílios utilizados nos serviços. 
 

Critérios: 

 Art. 34, § 5º, Inciso I, alínea “a”, item 2 e 3, da Instrução Normativa/MPOG nº 02/2018: 
§ 5º Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com 
dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações: 
I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT: 
a) no primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação: 
2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela 
execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; 
3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços. 

 Item 5.19.7, do Anexo IV, da Instrução Normativa/MPOG nº 02/2018: 
Treinamento periódico dos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de 
consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas 
ambientais vigentes. 

 Item 12 do Termo de Referência do Pregão nº 02/2016: 
12. Obrigações da Contratada: 
12.12. Apresentar à Fiscalização do Contrato, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que 
solicitado, atestados, comprovantes e carteiras profissionais, bem como quaisquer outros documentos que digam 
respeito a seus empregados ou que, de alguma forma, tenham relação com o objeto do Contrato e/ou com a 
prestação dos serviços contratados; 
12.13. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de otimização dos serviços, 
dando ênfase à economia no emprego de materiais e a racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos; 
12.14. Manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos e reciclagens, 
cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e participação em eventos de caráter técnico, de acordo 
com a necessidade dos serviços e sempre que a CONTRATANTE entender conveniente; 
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12.15. Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto à Fiscalização do 
Contrato, relação nominal dos empregados, indicando nome completo, função, local e horário do posto de trabalho, 
números de carteira de identidade (RG) e de CPF, endereço e telefone residenciais, número de celular; 
12.24. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios no local de trabalho; 
12.32. Apresentar à Fiscalização do Contrato listagem de equipamentos, materiais ou utensílios de sua 
propriedade, a serem utilizados nos serviços, mantendo sob sua guarda uma cópia, para eventuais conferências ou 
ajustes; 
12.38. Responsabilizar-se, inclusive, pela realização dos exames admissionais e periódicos anuais (...); 

12.90. Apresentar, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado pela CONTRATANTE, exames 
médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA vinculados ao presente Contrato; 
 

Evidência:  
Inação por parte do fiscal de contrato e gestão do campus. 

 

Manifestação do Gestor: Na manifestação do gestor, não houve referência à presente 

Constatação. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna: Diante da ausência de manifestação do gestor, 

mantemos a Constatação, ao tempo que emitimos a recomendação disposta abaixo. 

Causas possíveis: 

 Falta de capacitação e atuação do fiscal de contrato; 

 Desconhecimento, por parte da gestão do campus, da necessidade e importância do acompanhamento 
e fiscalização contratual; 

 Falta de instrução e apoio da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) nas fases do 
planejamento e da execução do serviço. 

 
Efeitos possíveis: 

 Possibilidade deste Instituto responder, solidária ou subsidiariamente, sobre as falhas trabalhistas; 

 Risco de: 
o Terceirizados atuando de forma ineficiente; 
o Não recebimento da integridade de materiais de limpeza, equipamentos e uniformes, 

possibilitando o pagamento a maior e consequente dano ao erário; 
o Dificuldade de identificação dos terceirizados em caso de eventual necessidade. 

 

RECOMENDAÇÃO 07: Que os fiscais de contratos de locação de mão de obra passem a 

solicitar das empresas contratadas, arquivando-os posteriormente, os seguintes 

documentos: 

1. Comprovação formal de atendimento às seguintes obrigações: 

a. Realização do exame admissional; 

b. Realização dos exames periódicos; 

c. Orientações regulares sobre a forma adequada de realizar os serviços, 

com ênfase na economia no emprego de materiais e racionalização de energia 

elétrica no uso dos equipamentos. 

d. Realização de curso de capacitação/reciclagem sobre: 

i. Relações interpessoais; 

ii. Segurança no trabalho; 

iii. Prevenção de incêndio no local de trabalho. 
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2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos, a fim 

de verificar o devido preenchimento e assinatura (no primeiro mês da prestação de 

serviço); 

3. Relação nominal dos empregados terceirizados (com nome, função, local e 

horário do posto de trabalho); 

4. Listagem de equipamentos, ferramentas e utensílios utilizados nos serviços; 

5. Uso do crachá pelos empregados terceirizados como documento de identificação. 

 

 

CONSTATAÇÃO 08: Exígua capacitação de servidores em curso de fiscalização de contrato. 

A fiscalização eficiente dos contratos é indispensável para prevenção e identificação de erros/fraudes 

durante a sua execução e para a conseguinte otimização dos gastos públicos; para tanto, é imprescindível 

que haja uma adequada capacitação dos servidores designados para essa atividade. No entanto, apesar da 

sua importância, foi constatado capacitação insuficiente para o devido exercício da função de fiscal de 

contratos. 

Critérios: 

 Acórdão TCU nº 1224/2018 – Plenário (Acórdão destinado ao IFBA): 

9.2.8. inclua entre o programa de capacitação de servidores da entidade curso voltado para a qualificação dos 
fiscais de contratos. 

 Acórdão nº 1.709/2013 – TCU – Plenário Acórdão 
9.1.3. institua política de capacitação para os profissionais do (omissis), de forma regulamentada, com o objetivo 
de estimular o aprimoramento de seus recursos humanos, especialmente aqueles correlacionados com as áreas 
de licitações e contratos, planejamento e execução orçamentária, acompanhamento e fiscalização contratual e 
outras áreas da esfera administrativa, de modo a subsidiar melhorias no desenvolvimento de atividades nas 
áreas de suprimentos/compras, licitações/contratos e recebimento e atesto de serviços.” (Grifamos) 

 Acórdão nº 8.233/2013 – TCU – Primeira Câmara: 
1.7. Dar ciência à (…) sobre as seguintes impropriedades: (…) 1.7.3 não realização, para os servidores que atuam 
na área de licitações e contratos, de treinamentos sobre licitações sustentáveis, fiscalização de contratos, serviços 
contínuos e outros correlatos, conforme recomendado no Acórdão 4.529/2012-TCU-1ª Câmara; (Grifamos) 

 

Evidência: 
Inação por parte do fiscal de contrato e gestão do campus. 

 

 

Manifestação do Gestor: Na manifestação do gestor, não houve referência à presente 

Constatação. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna: Diante da ausência de manifestação do gestor, 

mantemos a Constatação, ao tempo que emitimos a recomendação disposta abaixo. 

Causa possível: 

 Desconhecimento, por parte da gestão do campus, da necessidade e importância do acompanhamento 
e fiscalização contratual. 

 
Efeitos possíveis: 

 Não atingimento do objetivo estabelecido no instrumento contratual; 

 Prejuízo aos cofres públicos. 
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RECOMENDAÇÃO 08: Que promova a capacitação técnica dos seus fiscais de contratos, 

sobretudo os de serviços terceirizados, no intuito de gerar eficiência na contratação e 

nos gastos públicos. 

 

SÍNTESE DAS RECOMENDAÇÕES 

Recomendação 01: Que o fiscal de contrato do campus tome as seguintes providências com vistas a sanar 

as irregularidades referentes aos equipamentos necessários à limpeza e manutenção do campus, aos 

fardamentos e os EPIs: 

Recomendação 1.1: Realize um levantamento dos equipamentos entregues pela empresa contratada 

ao campus e solicite a entrega dos que estão eventualmente faltando ou proceda à glosa 

correspondente aos valores indevidamente pagos. 

Recomendação 1.2: Realize a revisão da relação dos equipamentos necessários à efetiva limpeza e 

conservação do campus e que as eventuais retificações sejam encaminhadas à PROAP para os 

devidos ajustes. 

Recomendação 1.3: Acompanhe a entrega do uniforme, a fim de realizar a conferência qualitativa e 

quantitativa, conforme determinado no ajuste celebrado (tabela constante do item 7 no Termo de 

Referência). 

Recomendação 1.4: Que se proceda à glosa correspondente aos valores indevidamente pagos, em 

decorrência da não entrega dos uniformes, conforme estabelecido no contrato. 

Recomendação 1.5: Que o fiscal de contratos acompanhe a entrega dos equipamentos de proteção 

individual a fim de realizar a conferência qualitativa e quantitativa, conforme determinado no ajuste 

celebrado (Anexos I e IV do Termo de Referência). 

Recomendação 1.6: Que se proceda à glosa correspondente aos valores indevidamente pagos, em 

decorrência da não entrega dos EPIs, conforme estabelecido no contrato. 

Recomendação 1.7: Que se faça uma revisão da relação dos EPIs necessários à efetiva limpeza e 

conservação do campus, com suas respectivas quantidades, e que as eventuais retificações sejam 

encaminhadas à PROAP para os devidos ajustes. 
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Recomendação 02: Que o fiscal de contratos, no momento do recebimento dos materiais de limpeza e 

higienização, passe a verificar a existência de registro/notificação nos saneantes entregues pela empresa 

contratada e que seu aceite seja vinculado a essa adequação dos produtos à legislação sanitária.  

Recomendação 03: Que o fiscal de contratos, no momento do recebimento dos equipamentos e materiais 

de limpeza e higienização, passe a verificar a existência do selo INMETRO (ou similar) e que o aceite desses 

produtos seja vinculado a essa conformidade com as normas ou regulamentos em relação a critérios que 

envolvam, principalmente, a saúde e a segurança do consumidor e a proteção do meio ambiente. 

Recomendação 04: Que o campus tome as seguintes providências com vistas a se adequar aos requisitos 

mínimos concernentes à sustentabilidade ambiental: 

Recomendação 4.1: Que se promovam ações de conscientização entre discentes, docentes, técnicos 

administrativos, terceirizados e visitantes com vistas a disseminar a cultura da separação de lixos 

sólidos recicláveis. 

Recomendação 4.2: Que se tomem as providências necessárias no intuito de possibilitar à empresa 

contratada realize o efetivo recolhimento diferenciado de resíduos e sua adequada destinação. 

Recomendação 05: Que se criem mecanismos para que os fiscais de contratos possam realizar pesquisa de 

satisfação dos usuários no intuito de avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas 

contratadas. 

Recomendação 06: Que o fiscal de contrato passe anotar, em registro próprio, todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. 

Recomendação 07: Que os fiscais de contratos de locação de mão de obra passem a solicitar das empresas 

contratadas, arquivando-os posteriormente, os seguintes documentos: 

1. Comprovação formal de atendimento às seguintes obrigações: 

a. Realização do exame admissional; 

b. Realização dos exames periódicos; 

c. Orientações regulares sobre a forma adequada de realizar os serviços, com ênfase na 
economia no emprego de materiais e racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos. 

d. Realização de curso de capacitação/reciclagem sobre: 

i. Relações interpessoais; 

ii. Segurança no trabalho; 

iii. Prevenção de incêndio no local de trabalho. 

2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos, a fim de verificar o 
devido preenchimento e assinatura (no primeiro mês da prestação de serviço); 
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3. Relação nominal dos empregados terceirizados (com nome, função, local e horário do posto de 
trabalho); 

4. Listagem de equipamentos, ferramentas e utensílios utilizados nos serviços; 

5. Uso do crachá pelos empregados terceirizados como documento de identificação. 

Recomendação 08: Que promova a capacitação técnica dos seus fiscais de contratos, sobretudo os de 

serviços terceirizados, no intuito de gerar eficiência na contratação e nos gastos públicos. 

 
 
Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra.  Coordenadora da Auditoria Interna – IFBA. 
 
 
 
 
Salvador, 24 de julho de 2019. 
 
Sheila Simone Kosminsky Weber 
Auditora 
Matrícula: 1833842 

 
 
 
Em face dos trabalhos de auditoria aqui mencionados, acolho a conclusão expressa no presente Relatório. 
 
Encaminhe-se à Diretoria Geral do Campus de Vitória da Conquista com vista a dar-lhes conhecimento. 
 
 
 
Salvador, 24 de julho de 2019. 
 
Eliene Pereira de Cerqueira 
Coordenadora de Auditoria Interna 
Matrícula: 2644111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE I 
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Detalhamento da Planilha que comprova que o IFBA não só realiza o pagamento integral dos custos 

relativos aos empregados contratados (Coluna “Valor proposto” da planilha referente à Imagem 01 abaixo 

disposta), mas também efetua o pagamento dos materiais de limpeza e da depreciação e manutenção dos 

equipamentos relativos aos empregados que não foram contratados (coluna “Complemento” da 

retrocitada Planilha). 

 

No intuito de elucidar a memória de cálculo, foi utilizado, a título exemplificativo, o cargo “Auxiliar de 

Serviços Gerais”, constante na “Planilha Descritiva – Competência Setembro/2016” do Campus de Vitória 

da Conquista, conforme a Imagem 01 abaixo: 

 

Imagem 01: Planilha Descritiva utilizada como exemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA DESCRITIVA 

 
 

Tabela 01: Planilha Descritiva de Setembro/2016 – Campus de Vitória da Conquista 

Cargo/Material 
complementar 

Valor 
proposto 

Total 
Previsto 

Contratado 
Complemento 

Total da 
Fatura 

Equip. e 
Materiais 

Impostos Lucro 
Total 

Complementar 

A B C D (D.3) E F G H (H.2) 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

R$ 2.950,00 20 13 R$ 1.702,82 16,25% 6,70% R$ 2.093,62 R$ 40.443,62 

 

Coluna A = Valor a ser pago por “Auxiliar de Serviços Gerais” (abarcado todos os custos, incluindo os 

materiais de limpeza e a manutenção e depreciação dos equipamentos), conforme estabelecido na 

Proposta de Preço da SULCLEAN: R$ 2.950,00 

Coluna B = Quantitativo de Auxiliar de Serviços Gerais previsto no Termo de Referência para atuar no 

Campus de Vitória da Conquista: 20 

Coluna C = Quantidade de Auxiliar de Serviços Gerais efetivamente contratados para atuar no Campus de 

Vitória da Conquista: 13 
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Coluna D = Valor referente aos Materiais de Limpeza e à Manutenção e Depreciação dos equipamentos que 

seriam, hipoteticamente, utilizados pelos Auxiliares de Serviços Gerais inicialmente previstos na fase do 

planejamento (Termo de Referência), porém, não foram contratados (chamado na planilha de 

“Complemento”/”Equip. e Materiais”). 

Memória de Cálculo: 

D.1: Quantidade de cargos previstos e não contratados: 

Tabela 02: Quantidade de cargo previsto e não contratado 

Cargo 
Total previsto 

(B) 
Contratado 

(C) 

Previstos mas não contratados 
(D.1) 
(B - C) 

Auxiliar de Serviços Gerais 20 13 07 

 

 

D.2: Custo com materiais de limpeza, como também com manutenção e depreciação de 

equipamentos, por empregado contratado: 

 

Tabela 03: Cálculo que demonstra a cobrança dos materiais de limpeza e da manutenção e depreciação dos equipamentos 

Custos Valor Observação 

Custo de materiais de limpeza 
por empregado 

R$ 227,78 
Valor constante na Planilha sem título, com as especificações, quantidades e valores 
relacionados aos materiais de limpeza (integrante à proposta de preço da 
SULCLEAN) 

Custo com manutenção e 
depreciação de equipamentos 

R$ 15,48 
Valor constante na Planilha sem título, com relação dos equipamentos de limpeza 
(integrante à proposta de preço da SULCLEAN)  

TOTAL R$ 243,26 
Valor constante no Módulo 3 (Insumos diversos), linha E, das Planilhas de custo e 
formação de preços. (Pág. 2419 a 2756) 

 

 

D.3: Valor referente aos Materiais de Limpeza e à Manutenção e Depreciação dos equipamentos que 

seriam, hipoteticamente, utilizados pelos Auxiliares de Serviços Gerais inicialmente previstos na fase 

do planejamento (Termo de Referência), porém, não foram contratados: 

Tabela 04: Cálculo do Complemento 

Cargo 

Quantidade de 
cargos 

previstos e não 
contratados 

(D.1) 

Custo com materiais de limpeza, 
como também com manutenção 
e depreciação de equipamentos, 

por empregado contratado 
 (D.2) 

Valor referente aos materiais de limpeza, bem como manutenção 
e depreciação dos equipamentos, dos Auxiliares de Serviços Gerais 

que foram inicialmente previsto, mas não contratado 
 (D.3) 

(D.1 x D.2) 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

07 R$ 243,26 R$ 1.702,82 

 

 

Coluna E: Imposto a pagar sobre o Complemento 

Tabela 05: Cálculo dos impostos 
Cargo Complemento Percentual de impostos Total de impostos 
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(D.3) previsto na proposta 
(E) 

 (E.1) 
(D.3 x E) 

Auxiliar de Serviços Gerais R$ 1.702,82 16,25% R$ 276,71 

 

 

Coluna F: Lucro a pagar sobre o Complemento 

Tabela 06: Cálculo do lucro 

Cargo 
Complemento 

(D.3) 

Percentual de impostos 
previsto na proposta 

(F) 

Total do lucro 
 (F.1) 

(D.3 x F) 

Auxiliar de Serviços Gerais R$ 1.702,82 6,70% R$ 114,09 

 

Coluna G = Total Complementar: 

Tabela 07: Cálculo do total complementar 

Cargo 
Complemento 

(D.3) 
Impostos 

(E.1) 
Lucro 
(F.1) 

Total Complementar 
(G) 

(D.3 x E.1 x F.1) 

Auxiliar de Serviços Gerais R$ 1.702,82 R$ 276,71 R$ 114,09 R$ 2.093,62 

 

Coluna H = Total da fatura: 
 

Memória de Cálculo: 

H.1: Pagamento do total contratado 

Tabela 08: Cálculo do pagamento total contratado 

Cargo 
Valor proposto 

(B) 
Contratado 

(D.1) 
Total Contratado 

(H.1) 

Auxiliar de Serviços Gerais R$ 2.950,00 13 R$ 38.350,00 

 

H.2: Total da Fatura:  

Tabela 09: Memória de cálculo do total da fatura 

Cargo 
Total Contratado 

(H.1) 
Total Complementar 

(G) 

Total da Fatura 
(H.2) 

(H.1 + G) 

Auxiliar de Serviços Gerais R$ 38.350,00 R$ 2.093,62 R$ 40.443,62 

 


