




Relatório da economia com o contingenciamento do Campus Aracaju 

Para fins do disposto no art. 2º da Portaria 3.709/2022, vimos evidenciar a economia do Campus 

Aracaju com a adoção do Plano de Contingência: 

Com relação aos custos mensais de energia, a média após retorno presencial era de R$ 75.466,31 

(média de abril a julho / 2022). Com a implantação do plano de contingência a média dos custos 

mensais caíram para R$ 67.098,80 (média de setembro a dezembro / 2022). O mês de agosto foi 

desconsiderado na média por ter sido mês de férias escolares, não havendo como concluir o quanto 

de economia ocorreu pelas férias ou pelo Plano de Contingência. Esses dados representam uma 

economia média mensal de 11,09% em relação ao período anterior, correspondendo ao montante 

economizado estimado em R$ 41.837,55 nos 5 meses do plano de contingência. 

Com relação aos custos mensais de água, a média após retorno presencial era de R$ 24.365,12 (média 

de abril a julho / 2022). Com a implantação do plano de contingência a média dos custos mensais 

caíram para R$ 22.128,40 (média de setembro a dezembro / 2022). O mês de agosto foi 

desconsiderado na média por ter sido mês de férias escolares, não havendo como concluir o quanto 

de economia ocorreu pelas férias ou pelo Plano de Contingência. Ademais, o hidrômetro permaneceu 

quebrado entre os meses de junho a agosto, de forma que a conta desses meses foi calculada pela 

média de meses anteriores. Não obstante, esses dados representam uma economia média mensal de 

9,18% em relação ao período anterior, correspondendo ao montante economizado estimado em R$ 

11.183,60 nos 5 meses do plano de contingência. 

Segue abaixo detalhamento dos custos de energia e água do Campus Aracaju ao longo do exercício 

2022. 

2022 
OBS.: 

Mês Energia  Água 

Janeiro  R$  40.881,43   R$     9.481,30    

Fevereiro  R$  41.522,04   R$     9.889,45    

Março  R$  54.630,64   R$     3.053,07  Retorno atividades presenciais 

Abril  R$  76.288,10   R$   32.784,41    

Maio  R$  89.099,71   R$   31.316,19    

Junho  R$  68.916,63   R$   16.175,24  Hidrômetro quebrado  

Julho  R$  67.560,81   R$   17.184,63  Hidrômetro quebrado  

MÉDIA Presencial  R$  75.466,31   R$   24.365,12    

Início Plano de Contingência   

Agosto  R$  46.022,25   R$   18.377,56  
Hidrômetro quebrado. Mês 

desconsiderado na média do plano de 
contingência pelas férias escolares 

Setembro  R$  67.619,23   R$   26.865,67  Hidrômetro substituído 

Outubro  R$  73.120,55   R$   25.351,57    

Novembro  R$  65.516,18   R$   18.331,68    

Dezembro  R$  62.139,25   R$   17.964,66    

MÉDIA  R$  67.098,80   R$   22.128,40    

Economia 11,09% 9,18%   
Somando a economia de energia e água do campus Aracaju durante o plano de contingência de 2022 

chegamos ao montante de R$ 53.021,15. 



Nos contratos de terceirização foi onde o Campus teve a maior economia com a supressão entre 20% 

a 25% do valor inicial do contrato.  

O contrato de terceirização de apoio administrativo já havia reduzido um motorista em relação ao 

previsto inicialmente, de forma que os valores desde o início de 2022 já contavam com essa redução. 

Com a supressão com efeitos a partir de setembro/2022, o contrato foi reduzido em aproximadamente 

25% do valor inicial atualizado do contrato. Por conta de repactuação ocorrida nesse período, esses 

dados representaram uma economia média mensal de 14,25% em relação ao período anterior, 

correspondendo ao montante economizado de R$ 56.873,13 nos 4 meses da supressão do contrato 

de terceirização de apoio administrativo em virtude do plano de contingência. 

Com relação ao contrato de terceirização de limpeza, a média antes da supressão contratual era de R$ 

79.967,31. Com a supressão contratual a média dos custos mensais caíram para R$ 61.238,09. Esses 

dados representam uma economia média mensal de 23,80% em relação ao período anterior, 

correspondendo ao montante economizado de R$ 76.118,92,10 nos 4 meses do plano de 

contingência. 

Com relação ao contrato de vigilância, a média antes da supressão contratual era de R$ 88.357,64. 

Com a supressão contratual a média dos custos mensais caíram para R$ 70.302,25. Esses dados 

representam uma economia média mensal de 20,43% em relação ao período anterior, 

correspondendo ao montante economizado de R$ 72.221,56 nos 4 meses do plano de contingência. 

Segue abaixo detalhamento dos custos dos contratos de terceirização de mão-de-obra do Campus 

Aracaju ao longo do exercício 2022. 

2022 
Mês Apoio Adm Limpeza Vigilância 

Janeiro  R$          99.080,76   R$          80.349,58   R$          80.433,94  

Fevereiro  R$          99.235,42   R$          79.581,84   R$          80.433,94  

Março  R$        101.559,38   R$          78.811,29   R$          80.433,94  

Abril  R$          99.811,27   R$          79.517,24   R$        112.839,98  

Maio  R$        100.818,54   R$          81.757,98   R$          87.804,68  

Junho  R$          97.939,13   R$          77.893,66   R$          88.521,44  

Julho  R$        101.064,76   R$          81.448,12   R$          88.521,44  

Agosto  R$          98.530,09   R$          80.378,74   R$          87.871,76  

MÉDIA sem 
contingência 

 R$          99.754,92   R$          79.967,31   R$          88.357,64  

Início Efeitos das Supressões Contratuais 

Setembro  R$          86.785,70   R$          61.238,09   R$          70.302,25  

Outubro  R$          83.398,44   R$          61.241,21   R$          70.302,25  

Novembro  R$          84.556,12   R$          60.589,32   R$          70.302,25  

Dezembro  R$          87.406,29   R$          60.681,69   R$          70.302,25  

MÉDIA com 
contingência 

 R$          85.536,64   R$          60.937,58   R$          70.302,25  

Economia% 14,25% 23,80% 20,43% 

Economia  R$  56.873,13   R$  76.118,92   R$  72.221,56  
Somando a economia dos três contratos de terceirização durante o plano de contingência de 2022 

chegamos ao montante de R$ 205.213,16. 



Outrossim, esses foram os contratos onde houveram reduções relevantes e em cujos 

resultados podemos atribuir diretamente às ações do Campus Aracaju ao plano de contingência, 

totalizando uma economia de R$ 258.234,31. 
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