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O Fator “k” 

Tendo em vista que, nos termos do Acórdão 2170/2007-Plenário, o preço aceitável é aquele que não 

representa claro viés em relação ao contexto do mercado, ou seja, abaixo do limite inferior ou acima do maior 

valor constante da faixa identificada para o produto (ou serviço), um dos métodos vislumbrados para averiguar 

se os preços da Visual estão de acordo com os de mercado foi identificar o patamar global de encargos, insumos 

e BDI normalmente praticados nos contratos dessa natureza firmados por outros órgãos da Administração 

Pública Federal.  

Para tanto, foram consultadas algumas das contratações vigentes neste Tribunal para serviços 

terceirizados (f. 90-122, anexo 11) e solicitadas planilhas de custo e formação de preços de contratos de 

terceirização de pessoal celebrados por órgãos federais, tendo sido fornecidos documentos pelo Supremo 

Tribunal Federal – STF, Superior Tribunal de Justiça – STJ, Controladoria-Geral de União – CGU, Ministério 

da Cultura – MinC e Ministério da Educação – MEC (f. 124-7, anexo 11). No total, compuseram a amostra 16 

contratos da Administração Federal e planilhas de custos e formação de preços de 77 postos de trabalho (f. 

174-5, anexo 11).  

Com a utilização apenas de contratos de alocação de pessoal terceirizado assegurou-se a 

comparatividade com os valores dos insumos e encargos da Visual. Foram excluídos cargos com adicionais de 

insalubridade e de periculosidade para evitar distorções, já que no ajuste da Visual não há postos com essas 

características.  

Ademais, levou-se em consideração contratos com preços vigentes a partir de 2008, a fim de 

comparar exercício compatível, decorrentes de contratações diretas ou licitações, sem previsão de reserva 

técnica1, e com a Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL e o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 

– IRPJ já insertos no Lucro Bruto, nos mesmos termos da proposta da Visual.  

Em primeiro lugar, procurou-se apurar o “fator k” praticado pelas empresas de fornecimento de mão-

de-obra contratadas pelos órgãos acima, índice que reflete quanto o somatório dos encargos sociais, insumos, 

tributos, despesas administrativas, lucro e outros custos cabíveis para o cumprimento das obrigações 

contratadas, implica sobre os pisos salariais pagos. Para se chegar ao seu valor, efetuou-se a divisão das 

remunerações finais de cada posto de trabalho coletado pelo valor do piso salarial correspondente, obtendo-se 

a coluna “C” da tabela de f. 176 do anexo 11.  

Com dados da tabela, produziu-se o gráfico abaixo, o qual evidencia que todos os fatores “k” 

praticados pela Visual no Contrato 32/2008 (f. 181, anexo 11) estão acima dos fatores encontrados nos 

contratos da mesma natureza celebrados pelos outros órgãos públicos. 

 

 
 

No entanto, para apurar o sobrepreço presente no contrato da Visual, foi necessário fixar parâmetros 

que possibilitassem identificar o fator “k” de mercado aplicável aos salários-base da empresa. Para isso, foram 

adotadas quatro alternativas aptas a detectar os valores desse “k” e, consequentemente, as remunerações (piso 

salarial x “k”) acima da faixa aceitável de preços de mercado. 

                                                 
1 A exceção do Contrato 1/2006 da CGU (f. 136-45, anexo 11), o qual contém reserva técnica de apenas 0,03%, por ser o 

existente no órgão e do Contrato 25/2006 do MEC (f. 154-7, anexo 11) que também contém reserva técnica no percentual 

máximo de 0,33%. e porque este percentual que não modifica substancialmente os preços 
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Como primeira opção, trabalhou-se com base em faixas salariais, a partir das quais foi possível 

identificar os fatores “k” médio, mediano e máximo, habitualmente praticados nas faixas de salário próximas 

ao piso cotado pela Visual. Depois, utilizou-se uma metodologia econométrica com o objetivo de levantar, 

considerados os desvios-padrões da amostra, os fatores “k” máximos aceitáveis para se definir as remunerações 

finais que poderiam ser cobradas da Administração. 

Primeiramente, aborda-se a alternativa de uso das faixas salariais. 

Na terceirização de mão-de-obra, o quociente “k” varia substancialmente de acordo com os pisos de 

salário adotados, em virtude dos insumos e de outros itens da planilha de preços poderem ser fixos, ou seja, 

altera-se independentemente do valor do salário-base. No contexto, a tendência é que salários menores tenham 

“k” maiores e pisos superiores representem “k” menores. Diante disso, os 77 pisos salariais coletados de outros 

contratos foram organizados em ordem crescente e determinada uma faixa de fatores “k” próxima e pertinente 

ao piso analisado (f. 176, anexo 11). 

Para se determinar essa faixa, como margem de segurança foi adotada amplitude R$ 200,00 (R$ 

100,00 para menos e R$ 100,00 para mais do salário-base em exame) entre os salários-base, desde que, dentro 

desse intervalo, houvesse dados de, pelo menos, três quocientes ”k” distintos. Caso negativo, a faixa salarial 

foi sendo estendida em múltiplos de R$ 100,00 (igualmente acima e abaixo do salário-base em questão) até 

atingir, pelo menos, três “k” diferentes.  

Feitos esses procedimentos, foi possível obter os fatores “k” médio, mediano e máximo praticados 

pelas empresas que prestam os serviços de alocação de mão-de-obra para os órgãos federais consultados, de 

acordo com a proximidade do salário-base fornecido pela Visual ao MCT.  

Registra-se que, como o item 11.6.4 do Termo de Referência da contratação emergencial previa a 

inclusão, no posto de copeiragem do INSA, de valor para o fornecimento de material de consumo e limpeza 

(f. 41, anexo 10), de forma que nos insumos da planilha de custo e formação de preços do cargo de Apoio 

Operacional I/INSA a Visual acrescentou a quantia de R$ 400,00/mês a título de material de copa (f. 230-1, 

anexo 10), o montante de R$ 2.400,00, correspondente aos seis meses de vigência do Contrato 32/2008, foi 

considerado como crédito da contratada. 

Outrossim, a Subcláusula Primeira da Cláusula 6ª do Contrato 32/2009 (f. 308, anexo10), acresceu 

ao valor mensal previsto para o ajuste (R$ 2.189.935,76) o percentual de 1% a título de pagamento de eventuais 

serviços executados fora do âmbito do Distrito Federal e do município de Campina Grande/PB. Assim, como 

o valor total estimado para o contrato, R$ 13.271.010,71, está acrescido desse adicional, ele foi mantido nas 

planilhas de preço produzidas nessa análise. 

Tomando como base, a partir da aplicação do método acima citado, o fator “k” médio, obtido em 

média aritmética simples, referente às faixas próximas aos salários base praticados pela Visual, conforme 

planilha de f. 177 do anexo 11, obteve-se sobrepreço de R$ 3.707.316,45 (R$ 617.886,08/mês) em relação ao 

valor total cobrado para a execução dos serviços do Contrato 32/2008, caso fossem fornecidos todos os cargos 

contratados. 

Com lastro na mediana dos fatores “k” identificados constatou-se que o preço da Visual estaria 

majorado em R$ 3.885.814,13 (R$ 647.635,69/mês), conforme planilha de f. 178 do anexo 11. O cálculo por 

valores medianos é, inclusive, critério de levantamento de custo adotado pelas leis de diretrizes orçamentárias 

(a exemplo, Lei 11.768/2008 – LDO 20092). Até 2008, as LDO estipulavam que os custos unitários de 

materiais e serviços executados com recursos dos orçamentos da União não poderiam ser superiores à mediana 

daqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – Sinapi, 

mantido pela Caixa Econômica Federal. A partir da LDO 2009, a expressão custos unitários foi substituído 

por “custos globais”. Assim, por analogia, este método é adequadamente aplicável a presente análise. 

Mesmo utilizando o maior fator “k” existente entre os contidos nas faixas salariais similares aos pisos 

praticados pela Visual no Contrato 32/2008 (f. 179, anexo 11), o preço estimado para o ajuste estaria R$ 

2.730.690,11 acima do aceitável (R$ 455.115,02/mês). 

Por fim, pela metodologia econométrica observou-se a relação entre salários-base e os fatores “k” já 

levantados, em uma regressão linear dos dados. Por esse método, possível sobrepreço restaria caracterizado 

                                                 
2 Lei 11.768, de 14 de agosto de 2009. [...] Art. 109  O custo global de obras e serviços executados com recursos dos 

orçamentos da União será obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais ou menores que a mediana de seus 

correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado, 

na internet, pela Caixa Econômica Federal. 
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pelos valores que ultrapassem uma faixa de preços praticada para a aquisição dos mesmos serviços pelos outros 

órgãos da Administração Pública, tomados como referência para aferir uma faixa de valores aceitáveis.  

Tendo em vista que a relação entre os fatores “k” de cada um dos postos terceirizados e seus salários 

base (SB) forma uma curva do tipo “k = constantes + (insumos/SB)”, redefiniu-se a variável independente a 

fim de obter o comportamento linear e foi deduzida a reta que melhor representa a relação entre salários-base 

e fatores “k” (regressão linear simples). 

Para tanto, os pisos salariais dos contratos coletados junto às demais instituições públicas e os da 

Visual foram transformados por meio da equação: Salário-Base Transformado (SBT) = 1000/salário-base (f. 

180-1, anexo 11), o que permitiu a linearização dos dados e a visualização da linha de tendência da série, 

demonstrados no gráfico abaixo (Reta 1): 

 

 
 

Pelo método dos mínimos quadrados ordinários foi calculada a equação geral da reta acima 

demarcada (y = a + b.x) que melhor se ajustava aos pontos obtidos com os 77 postos de trabalho colhidos (f. 

182, anexo 11). Os resultados são apresentados abaixo:  

 

 a : 1.91    Desvio padrão de a: 0.05   

 b : 0.31    Desvio padrão de b: 0.04 

 Reta 1 (preta): 

 Fator “k” = 1.91 + 0.31.SBT 

 

A seguir foi calculada a reta representativa dos fatores “k” máximos aceitáveis (Reta 2, em vermelho 

no gráfico a seguir), cujos parâmetros a’ e b’ foram calculados somando-se  aos valores “a” e “b” três vezes o 

valor do desvio-padrão calculado de cada um, já que dentro desse intervalo estão mais de 90% dos fatores “k” 

encontrados nos contratos pesquisados junto à Administração.  

 

 a’: 1.91 + 3 x (0.05) 

 b’: 0.31 + 3 x (0.04) 

 Reta 2 (vermelha) 

 Fator “k” = 2.058877 + 0.4301766.SBT3 

 

Assim, qualquer fator “k” acima da Reta 2 configura sobrepreço já que ela define os percentuais 

máximos aceitáveis de encargos, insumos e BDI, de acordo com os  praticados nos 16 contratos de terceirização 

de mão-de-obra que compuseram a amostra. Nota-se que todos os fatores utilizados pela Visual na elaboração 

do preço do Contrato 32/2008 (em vermelho) situam-se acima da reta obtida. 

                                                 
3 A reta utilizada foi: fator “k”’ = (1.91 + 3*0.05) + (0.31 + 3*0.04).SBT. Onde 1.91 é o intercepto calculado para a reta de 

tendência (preta), 0.05 é o desvio-padrão, 0.31 é o coeficiente angular da reta de tendência e 0.04 é o desvio-padrão desse 

coeficiente angular. 
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A mensuração do sobrepreço foi feita então da seguinte forma: os salários base fornecidos pela Visual 

foram transformados com base na equação SBT=1000/Salário-Base. Os valores de STB obtidos foram 

aplicados na fórmula “Fator k = 2.058877 + 0.4301766.SBT”. Encontrou-se, assim, 

o fator “k” máximo para a remuneração de cada piso salarial que, multiplicado pelo salário-base da Visual, 

fornece o valor máximo aceitável a ser cobrado da Administração. A diferença entre o valor praticado pela 

Visual e o encontrado constituiu sobrepreço na proposta da empresa. 

Com os cálculos resultantes desse método, detectou-se custo adicional de aproximadamente 20,17% 

sobre o valor total estimado do Contrato 32/2008. Dos R$ 13.139.614,56 estimados pela Visual, apurou-se que 

o preço justo, de acordo com os índices e parâmetros acima, seria de R$ 10.594.297,24. Em termos mensais, 

o valor levantado por esta Unidade Técnica seria de R$ 446.118,91/mês. Foi caracterizado, então, sobrepreço 

total de R$ 2.676.713,46. 

Ainda que o conjunto de 16 contratos e as planilhas de custo de 77 postos de trabalho não representem 

todos os cargos terceirizados existentes no setor público federal, dentre as metodologias possíveis para se 

apurar se os valores fornecidos pela Visual no Contrato 32/2008 estão de acordo com os de mercado, o 

procedimento matemático acima mostrou ser o mais fidedigno, o mais favorável à empresa e o que resultou 

em menor prejuízo para a contratada.  

Além disso, com o uso de três desvios-padrão, adotou-se medida altamente favorável para a dispersão 

dos dados, o que permitiu englobar quase toda a amostra de fatores “k” obtida. Daí que, para fins de sobrepreço 

considera-se que o valor mais apropriado é aquele obtido por este método. 

Cabe lembrar que a Visual não fatura mensalmente a integralidade dos postos contratados pelo MCT. 

Assim, foi solicitado ao ministério a quantidade de postos, até então, efetivamente ocupados no contrato, o que 

foi disponibilizado conforme f. 160-1, anexo 11.  

Também foram consultadas, via Siafi, as ordens bancárias emitidas para o ajuste, tendo sido 

constados os seguintes pagamentos à Visual até 7/2/2009: 
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No Acórdão 3076/2008-Plenário, o Tribunal determinou ao MCT reter a quantia de R$ 850.000,00 

em cada pagamento mensal a ser realizado no âmbito do Contrato 32/2008, firmado com a Visual (subitem 

9.2.1) e a recolher de forma parcelada, à razão de até 1/5 por mês, nas faturas atinentes aos meses de 

dezembro/2008 e janeiro, fevereiro, março e abril/2009, os dispêndios porventura já executados no âmbito do 

ajuste (subitem 9.2.2). 

Em decorrência, até fevereiro/2009, os valores máximos para pagamento dos postos de trabalho 

julgados devidos por esta Unidade Técnica são os constantes no quadro abaixo: 

 

CATEGORIAS 
Postos Pgtos Dev. Pgtos Dev. Pgtos Dev. Pgtos Dev. 

Utilizados nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 

Apoio Operacional I 10 14.528,83 14.528,83 14.528,83 14.528,83 

Apoio Operacional II 4 6.753,67 6.753,67 6.753,67 6.753,67 

Apoio Operacional III 4 6.753,67 6.753,67 6.753,67 6.753,67 

Apoio Operacional IV 4 7.572,61 7.572,61 7.572,61 7.572,61 

Apoio Operacional V 30 56.794,58 56.794,58 56.794,58 56.794,58 

Apoio Operacional VI 3 7.361,05 7.361,05 7.361,05 7.361,05 

Apoio Operacional VII 2 4.382,64 4.382,64 4.382,64 4.382,64 

Apoio Operacional VIII 4 11.809,20 11.809,20 11.809,20 11.809,20 

Apoio Operacional IX 3 5.679,46 5.679,46 5.679,46 5.679,46 

Apoio Administrativo I 94 246.715,28 246.715,28 246.715,28 246.715,28 

Apoio Administrativo II 66 211.796,83 211.796,83 211.796,83 211.796,83 

Apoio Administrativo III 5 16.045,21 16.045,21 16.045,21 16.045,21 

Apoio Administrativo IV 99 519.991,28 519.991,28 519.991,28 519.991,28 

Apoio Administrativo V 20 135.103,41 135.103,41 135.103,41 135.103,41 

Apoio Administrativo VI 44 367.751,36 367.751,36 367.751,36 367.751,36 

Encarregado-Geral 1 3.518,49 3.518,49 3.518,49 3.518,49 

INSA Apoio Operacional I 12 22.468,55 22.468,55 22.468,55 22.468,55 

INSA- Apoio Administrativo I 1 2.489,05 2.489,05 2.489,05 2.489,05 

INSA- Apoio Administrativo II 3 10.555,48 10.555,48 10.555,48 10.555,48 

INSA-Apoio Administrativo III 5 20.680,78 20.680,78 20.680,78 20.680,78 

INSA - Serviço de Apoio 3 12.408,47 12.408,47 12.408,47 12.408,47 

Subtotal mensal 417 1.691.159,89 1.691.159,89 1.691.159,89 1.691.159,89 

Material de consumo  400,00 400,00 400,00 400,00 

Totais mensais  1.691.559,89 1.691.559,89 1.691.559,89 1.691.559,89 

Total até fev/2009    R$ 6.766.239,56 

 
Portanto, deve-se determinar à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do MCT que repactue, no 

prazo de 10 dias, o Contrato 02.0032.00/2008, firmado com a empresa Visual Locação, Serviço, Construção 

Civil e Mineração, a fim de adequar cada posto de trabalho contratado aos preços máximos indicados a seguir, 

bem como proceda ao ajuste de contas, nas futuras faturas, entre os valores efetivamente pagos, os decorrentes 

da repactuação e os retidos em conseqüência da medida cautelar determinada pelo Acórdão 3076/2008 – 

Plenário. 

 

Ordem Bancária Data Valor 

904935 03Dez08 1.594.941,77 

904975 04Dez08 76.256,22 

800006 05Jan09 3.267,44 

800007 05Jan09 870.910,51 

800149 05Fev09 393.476,85 

800150 05Fev09 480.701,27 

800475 05Mar09 890.061,52 

Total  4.309.615,58 
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Cargo Salário Máximo  

Apoio Operacional I                 1.452,88  

Apoio Operacional II                 1.688,42  

Apoio Operacional III                 1.688,42  

Apoio Operacional IV                 1.893,15  

Apoio Operacional V                 1.893,15  

Apoio Operacional VI                 2.453,68  

Apoio Operacional VII                 2.191,32  

Apoio Operacional VIII                 2.952,30  

Apoio Operacional IX                 1.893,15  

Apoio Administrativo I                 2.624,63  

Apoio Administrativo II                 3.209,04  

Apoio Administrativo III                 3.209,04  

Apoio Administrativo IV                 5.252,44  

Apoio Administrativo V                 6.755,17  

Apoio Administrativo VI                 8.357,99  

Encarregado-Geral                 3.518,49  

INSA - Apoio Operacional I                 1.872,38  

INSA - Apoio Administrativo I                 2.489,05  

INSA - Apoio Administrativo II                 3.518,49  

INSA - Apoio Administrativo III                 4.136,16  

INSA - Serviço de Apoio                 4.136,16  

INSA - Encarregado-Geral                 3.518,49  

 


