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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 08/2016 

 

Auditoria de Gestão Operacional – Acompanhamento da Execução dos Contratos de 

Prestação de Serviço Contínuo de Limpeza e Conservação e Prestação de Serviço de 

Vigilância  

 

Ao Dirigente: 

Magnífico Reitor Prof. Wilson Conciani 

Com cópia para: os campi Brasília, Estrutural e Taguatinga. 

 

Locais auditados: os campi Brasília, Estrutural e Taguatinga. 

 

O Núcleo de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Brasília – IFB, cumprindo as atribuições estabelecidas no Decreto nº. 3.591, de 06/092000 alterado 

pelo Decreto nº. 4.304 de 16/07/2002, vem, por meio deste, encaminhar o Relatório de Auditoria 

Interna nº 08/2016 para apreciação e conhecimento do resultado da Auditoria de Gestão 

Operacional – Acompanhamento da Execução dos Contratos de Prestação de Serviço Contínuo de 

Limpeza e Conservação e Prestação de Serviço de Vigilância, prevista no PAINT/2016 em seu item 

6.8. 

A finalidade deste relatório é cientificar a Reitoria e os gestores dos locais auditados acerca 

dos resultados observados em auditoria a fim de verificar o atendimento dos princípios da 

legalidade, economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e da eficiência dos atos e fatos 

praticados. 

 

1. OBJETIVO 

Avaliar a gestão dos contratos no que pertine à regularidade da execução dos contratos de 

Limpeza e Conservação e de Vigilância. 

A temática desta auditoria foi selecionada para figurar como objeto de auditoria pelo 

critério de criticidade e relevância. 

 

2. DA METODOLOGIA 
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 A metodologia desse trabalho seguiu o planejamento estabelecido no Programa de Auditoria 

conforme os tópicos a seguir: 

 

“8.1 Análise preliminar do objeto de auditoria, por meio de: 

 verificação de competências e estrutura organizacional; 

 estudo da legislação pertinente; 

 verificação da existência de relatórios, notas técnicas referentes aos controles 

internos; 

 verificar a existência de recomendação do NAIN. 

 

8.2 Coleta de dados, por meio de: 

 seleção dos processos referentes à Limpeza e Conservação e Recepcionista; 

 envio de solicitação de auditoria; 

 visita in loco; 

 aplicação de listas de verificação (check-lists); 

 apontamento de constatações verificadas. 

 

8.3 Identificação das Limitações. 

 apontar as limitações verificadas quanto aos métodos de investigação adotados; 

  apontar as limitações verificadas em relação ao acesso, qualidade e confiabilidade 

dos dados obtidos; 

 apontar as limitações verificadas quanto aos aspectos operacionais da auditagem, 

envolvendo recursos humanos, tecnológicos, materiais e financeiros. 

 

8.4 Elaboração do Relatório de Auditoria. 

 elaborar relatório de auditoria de acordo com roteiro específico.”  

 

3. EMISSÃO DO RELATÓRIO 

O relatório evidencia as principais constatações verificadas pela auditoria na análise dos 

documentos e questionamentos dos setores auditados. 

 

4. EQUIPE DE AUDITORES INTERNOS 

 Sarah Lopes Pinto; 
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 Victor Delábio Ferraz de Almeida Meira (titular). 

 

5. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES  

5.1 Execução dos Trabalhos 

Da existência de recomendações do Núcleo de Auditoria do IFB 

No início desta auditoria, foi verificado que as recomendações nº 186 (para o Campus 

Gama) e 188 (para o Campus Samambaia), oriundas do relatório nº 08/2015 restavam pendentes de 

implementação. 

 

“RECOMENDAÇÃO (186) – Campus Gama 

- Efetuar o registro de ocorrências referente à execução do Contrato de prestação de 

serviço de limpeza, asseio e conservação, considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 

8.666/1993 e art. 34, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008, bem como 

definir rotinas, procedimentos internos e fluxos com vistas a identificar e tratar possíveis 

falhas, de modo a garantir uma razoável execução e fiscalização dos contratos de prestação 

de serviços terceirizados, a fim de evitar que haja reincidência aos apontamentos que foram 

objetos de recomendações. 

- Realizar a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, no valor total de R$ 979,13 (novecentos e setenta e nove reais 

e treze centavos) relativos ao pagamento a contratada de o vale-alimentação (VA) e vale-

transporte (VT) com valores superiores ao que foram dispendidos pela contratada aos seus 

empregados, nos meses de abril, maio e junho de 2015 conforme tabela abaixo. 

Tabela 2: Valores relativos aos meses de abril, maio e Junho de 2015. 

Mês 
Valor Pago no Mês - 

VPM 

Valor que Deveria ser 

Pago no Mês - VDPM 

Diferença 

VPM-VDPM 

Abril 48.251,33 47.726,02 525,31 

Maio 48.251,33 48.033,42 217,91 

Junho 48.251,33 48.015,42 235,91 

Total 
 

979,13 

Obs: Demonstração de custos na execução da prestação de serviços do Contrato nº 12/2012 

e respectivos valores, ver tabela nº ver tabela nº 4.6.2.2 deste relatório, pg 09. 

Fonte: NAIN/2015.” 
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“RECOMENDAÇÃO (188) aos Campi Planaltina, Gama e Samambaia 

Recomenda-se aos Campi Planaltina, Gama e Samambaia que acertem com as empresas 

contratadas, a forma da compensação de jornada de trabalhados pelos prestadores de 

serviços terceirizados referentes aos recessos usufruídos nos dias 20 de abril e 05 de junho 

de 2015.” 

 

Da solicitação de informações à unidade examinada 

Convém salientar que, em decorrência da Instrução Normativa/CGU nº 24, de 17 de 

novembro de 2015, o monitoramento das recomendações expedidas pela auditoria interna tem sido 

realizado mensalmente desde o início do ano de 2016, culminando na elaboração de Relatório 

Gerencial ao fim de cada mês, com informações mais detalhadas acerca da pendência das 

recomendações do NAIN e das providências dos gestores para a sua implementação. 

Com isso, todos os meses o NAIN solicita informações acerca das pendências dos setores do 

Instituto Federal de Brasília, razão pela qual não foi necessária a solicitação de informações 

especificamente para a realização da presente auditoria. 

Dessa forma, relatar-se-á brevemente a atual situação de cada recomendação no tópico a 

seguir. 

 

Das respostas das unidades examinadas e da análise do NAIN 

Na análise realizada no mês de outubro de 2016 da manifestação do Campus Gama relativa 

à Recomendação nº 186, este NAIN concluiu que houve atendimento parcial da recomendação, uma 

vez que o Campus não encaminhou os formulários de encaminhamento das últimas notas fiscais 

para comprovar que tem sido feito registro das ocorrências referentes à execução do Contrato de 

Prestação de Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação. 

A análise da manifestação do Campus Samambaia acerca da Recomendação nº 188, por sua 

vez, concluiu que a recomendação se encontra atendida parcialmente, tendo em vista que ainda não 

foram enviadas as folhas de frequência do mês de Julho, a fim de comprovar a compensação de 

jornada dos trabalhadores terceirizados, referente aos recessos usufruídos em 20 de abril de 2015 e 

06 de junho de 2015.  

Vale frisar também que o histórico das manifestações dos gestores encontram-se reunidas 

nos relatórios gerencial encaminhados mensalmente ao Conselho Superior, nos termos da Instrução 
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Normativa/CGU nº 24, de 17 de novembro de 2015. 

 

Do Desenvolvimento dos Trabalhos de Auditoria 

A presente auditoria tinha como prazo para planejamento, execução e finalização o período 

18 de julho a 31 de outubro de 2016. Todavia, não foi possível finalizar os trabalhos no tempo 

planejado. 

  Inicialmente, foram emitidas as SAs de nºs 85 a 87/2016-NAIN/IFB aos Campi Brasília, 

Estrutural e Taguatinga. Nessas S.As foi solicitado/questionado: 

 Os números dos contratos vigentes de prestação de serviços de Limpeza e Conservação e de 

Vigilância referentes ao campi auditados; 

 Encaminhamento de cópia da planilha mensal (dos últimos 3 meses, abril, maio e junho) 

contendo os seguintes dados: nome completo do empregado, número de CPF, função 

exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e 

quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, dias e horários 

efetivamente trabalhados, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas 

(anexo IV da IN 02/2008);  

 Encaminhamento de cópia dos contratos em referência e respectivos termos aditivos; 

 Encaminhamento dos processos de pagamento dos meses de abril, maio e junho de 2016; 

 Encaminhamento de cópia dos comprovantes de entrega dos itens de uniformes dos últimos 

6 meses aos empregados com a função de servente de limpeza, lavador de fachadas e 

encarregado de limpeza referente ao contrato de prestação de serviços de Limpeza e 

Conservação, bem como aos empregados com a função de vigilante e vigilante armado 

relativo ao contrato de prestação de serviços de Vigilância;  

 Se há regularidade no fornecimento dos materiais de limpeza e higiene, bem como o 

fornecimento dos equipamentos necessários para uma perfeita execução dos serviços do 

contrato referente à Limpeza e Conservação; 

 Se existe fiscal designado para acompanhar a execução dos contratos em referência e 

encaminhamento cópia da respectiva portaria. 

Foram encaminhadas também as Solicitações de Auditoria de nºs 119 a 121, 

respectivamente aos campi Brasília, Estrutural e Taguatinga, a fim de solicitar respostas 

complementares às enviadas pelos setores auditados. 
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Além disso, nos dias 24, 25 e 27 de outubro de 2016 foram realizadas as auditorias in loco, 

respectivamente nos campi Brasília, Estrutural e Taguatinga, nas quais foram verificadas as rotinas 

de fiscalização dos contratos, aplicadas as checklists, conforme consta do Programa de Auditoria, 

bem como realizadas entrevistas dos trabalhos fiscalizados e dos fiscais dos contratos. 

Após a análise dessas repostas, as constatações e recomendações e dos demais 

questionamentos às áreas auditadas serão apresentados no tópico 5.2 deste relatório. 

 

5.2 Das Constatações e Recomendações 

5.2.1 Fato 1 

Durante as visitas in loco realizadas nos dias 24, 25 e 27 de outubro de 2016, foi informado 

a esta equipe de auditoria pelos fiscais de contratos que os três campi auditados não divulgam e nem 

mantém em local visível e acessível ao público a listagem mensalmente atualizada dos contratos 

firmados, conforme a exigência constante do Decreto nº 2.271/97. 

Neste sentido, reza o artigo 7º do referido Decreto que: 

 

“Art. 7º Os órgãos e entidades contratantes divulgarão ou manterão em local visível e 

acessível ao público, listagem mensalmente atualizada dos contratos firmados, indicando a 

contratada, o objeto, valor mensal e quantitativo de empregados envolvidos em cada 

contrato de prestação de serviços.” 

  

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

Para evitar eventuais equívocos, esta equipe de auditoria, por meio das SAs nºs 136, 137 e 

138/2016-NAIN/IFB, encaminhadas, respectivamente, aos campi Brasília, Estrutural e Taguatinga, 

solicitou manifestação acerca da não observância da previsão legal supramencionada. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

Campus Brasília 

Por meio do Memorando nº 120/2016-CDMS/ DRAP/CBRA/IFB, a S.A nº 136 foi atendida 

com as respostas a seguir relatadas: 

“Em resposta ao item 1, informamos que a listagem de contratos firmados pelo campus está 

atualizada e divulgada em local visível no quadro do corredor do terceiro andar desse 

Instituto.” 
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Campus Estrutural 

Por meio do Memorando nº 909/2016-DRAP/CEST/IFB, a S.A nº 137 foi atendida com as 

respostas a seguir relatadas:  

“Acerca desta inconsistência vale ressaltar que os contratos supracitados eram 

centralizados na reitoria, sendo que a execução do serviço era prestada na unidade a qual 

tinha um fiscal designado para fiscalizar a prestação e atestar que o serviço foi devidamente 

prestado. Diante disso, considerando que os contratos eram geridos na unidade 

centralizadora e que o campus Estrutural foi descentralizado em março de 2016, os 

tramites, como lançamentos no sistema, pagamentos de faturas, repactuação apostilamento, 

não eram realizados pelo campus, inclusive a divulgação em local visível e acessível dos 

contratos. Visto que, a gestão do contrato era realizada na Reitoria. 

Ressalto ainda que os contratos arrolados neste documento, atualmente, não estão vigentes. 

Em decorrências do encerramento dos mesmos. No segundo semestre de 2016, foi realizado 

um processo licitatório para contratação de empresas especializadas nestes serviços. 

Atualmente temos vigentes os contratos nº 03/2016 (Limpeza e Conservação) e nº 04/2016 

(Segurança e Vigilância Patrimonial) sendo que as providências quanto a previsão do 

Decreto nº 2.271/91 serão atendidas nos contratos firmado por este Campus.’ 

Campus Taguatinga 

Por meio do Memorando nº 106/2016-DGTG/IFB, a S.A nº 138 foi atendida com as 

respostas a seguir relatadas: 

“Item 1: Em 2016 o campus colocou como meta a divulgação de todas as despesas 

diretamente do site do IFB (ação 14110 “Elaborar painel “dados abertos” com o 

detalhamento dos gastos”, anexo). Essa ação tem prazo de conclusão e entrada em 

funcionamento no final de 2016, o que atenderia o decreto. Entretanto, para atende ao 

apontamento o campus providenciará a fixação, no mural do campus, de lista de todos 

contratos.” 

 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

Campus Brasília 

O campus comprovou o cumprimento do disposto no artigo 7º do Decreto nº 2.271/97, razão 

pela qual este ponto não será objeto de recomendação para o campus. 

Campus Estrutural 

A argumentação do campus é pertinente. Não obstante, quando da realização da auditoria in 
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loco, já estavam em vigência os novos contratos indicados na resposta supratranscrita e, ainda 

assim, não havia sido cumprida a previsão do Decreto 2.271/91, razão pela qual será mantida a 

recomendação exarada a seguir até que o campus comprove a devida divulgação dos contratos. 

Campus Taguatinga 

O campus informou que providenciará o cumprimento do normativo legal em tela, razão 

pela qual será exarada a recomendação a seguir até que se comprove o respectivo atendimento. 

 

CONSTATAÇÃO (209) 

Não cumprimento do disposto no artigo 7º do Decreto nº 2.271/97 

Constatou-se a ausência de observância pelos campi auditados da previsão legal contida no 

artigo 7º do Decreto nº 2.271/97. 

 

RECOMENDAÇÃO (209) 

Recomenda-se aos campi Estrutural e Taguatinga, que cumpram a exigência do artigo 7º do 

Decreto nº 2.271/97, no sentido de divulgar ou manter em local visível e acessível ao público, 

listagem mensalmente atualizada dos contratos firmados, indicando a contratada, o objeto, valor 

mensal e quantitativo de empregados envolvidos em cada contrato de prestação de serviços. 

 

5.2.2 Fato 2 

Por meio dos documentos encaminhados a esta equipe de auditoria, verificou-se que todos 

os trabalhadores terceirizados dos contratos auditados pela presente auditoria têm sua frequência 

controlada por folha de ponto manual, embora os contratos estabeleçam que as empresas 

contratadas são obrigadas a manter ponto eletrônico em funcionamento no campus, conforme os 

trechos a seguir: 

 Contrato nº 172/2011: 

“VI. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar relógios de ponto, em local a ser 

determinado pela CONTRATANTE, para que seus funcionários possam registrar os 

horários de entrada e saída diários, fornecendo também crachás de identificação, que 

contenham a identificação da empresa, do nome do prestador de serviços, de sua matrícula 

e foto recente, ambos no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do início dos serviços, e/ou 

conforme legislação vigente à época;” (CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA). 
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 Contrato nº 03/2015: 

“c) A CONTRATADA deverá fornecer e instalar relógios de ponto, em local a ser 

determinado pela CONTRATANTE, para que seus funcionários possam registrar os 

horários de entrada e saída diários, fornecendo também crachás de identificação, que 

contenham a identificação da empresa, do nome do prestador de serviços, de sua matrícula 

e foto recente, ambos no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do início dos serviços, e/ou 

conforme legislação vigente à época;” (CLÁUSULA NONA – DAS 

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA). 

 Contrato nº 12/2012: 

“VI. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar relógios de ponto, em local a ser 

determinado pela CONTRATANTE, para que seus funcionários possam registrar os 

horários de entrada e saída diários, fornecendo também crachás de identificação, que 

contenham a identificação da empresa, do nome do prestador de serviços, de sua matrícula 

e foto recente, ambos no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do início dos serviços, e/ou 

conforme legislação vigente à época;” (CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA). 

 Contrato nº 17/2015: 

“3. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar relógios de ponto, em local a ser 

determinado pela CONTRATANTE, para que seus funcionários possam registrar os 

horários de entrada e saída diários, fornecendo também crachás de identificação, que 

contenham a identificação da empresa, do nome do prestador de serviços, de sua matrícula 

e foto recente, ambos no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do início dos serviços, e/ou 

conforme legislação vigente à época;” (CLÁUSULA NONA – DAS 

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA). 

 Contrato nº 04/2015: 

“3. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar relógios de ponto, em local a ser 

determinado pela CONTRATANTE, para que seus funcionários possam registrar os horários 

de entrada e saída diários, fornecendo também crachás de identificação, que contenham a 

identificação da empresa, do nome do prestador de serviços, de sua matrícula e foto recente, 

ambos no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do início dos serviços, e/ou conforme 

legislação vigente à época;” (CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES E 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA). 
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DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

Para evitar eventuais equívocos, esta equipe de auditoria, por meio das SAs nºs 136, 137 e 

138/2016-NAIN/IFB, encaminhadas, respectivamente, aos campi Brasília, Estrutural e Taguatinga, 

solicitou manifestação acerca da não observância da previsão contratual supramencionada. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

Campus Brasília 

Por meio do Memorando nº 120/2016-CDMS/DRAP/CBRA/IFB, a S.A nº 136 foi atendida 

com as respostas a seguir relatadas: 

“Bem como, em resposta ao item 2, esclarecemos que os servidores terceirizados cumprem 

com o contratado, registrando o ponto eletrônico diariamente. Contudo informamos que a 

empresa prestadora do serviço opta por enviar juntamente com a nota fiscal as folhas de 

ponto manuais, já que as utiliza para controle interno, e que o controle do ponto eletrônico 

é feito pelo próprio Instituto.” 

Campus Estrutural 

Por meio do Memorando nº 909/2016-DRAP/CEST/IFB, a S.A nº 137 foi atendida com as 

respostas a seguir relatadas:  

“Ressaltamos que para os novos contratos de limpeza e conservação e vigilância, levando 

em consideração que os contratos auditados estão rescindidos, foram enviados o documento 

hábil, o qual solicita as empresas a instalação e operação do serviço de ponto eletrônico.” 

Campus Taguatinga 

Por meio do Memorando nº 106/2016-DGTG/IFB, a S.A nº 138 foi atendida com as 

respostas a seguir relatadas: 

“Item 2: Atualmente a empresa dos contratos Nº 04/2014 e 05/2015 mantém equipamento de 

registro eletrônico de frequência, entretanto utiliza para pagamento de seus funcionários o 

ponto manual. Dessa forma, o fiscal dos contratos encaminhou às empresas comunicação 

exigindo a extração mensal do controle eletrônico da frequência dos funcionários junto com 

as notas fiscais. Essa solicitação também foi encaminhada à empresa do contrato 

Nº06/2016. Encaminha-se em anexo cópia dos comunicados.” 

 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

Campus Brasília 
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O campus demonstrou que já utiliza o ponto eletrônico para controle de frequência dos 

servidores terceirizados, de maneira que este ponto não será objeto de recomendação para o setor. 

Campus Estrutural 

Segundo a resposta encaminhada pelo campus, foram tomadas providências para a 

instalação e operação do serviço de ponto eletrônico. No entanto, será mantida a recomendação até 

que o campus comprove que o relógio de ponto está instalado e em funcionamento, bem como que 

os trabalhadores terceirizados o estão utilizando para marcar seus horários de entrada e saída. 

Campus Taguatinga 

O campus comprovou que tomou providências para a utilização do registro eletrônico de 

frequência. Todavia, a recomendação a seguir será exarada e mantida pendente até que seja 

comprovada a efetiva utilização do ponto eletrônico como meio de controle da frequência dos 

trabalhadores terceirizados. 

 

CONSTATAÇÃO (210) 

Controle de frequência dos funcionários terceirizados realizado por meio de folha manual 

de ponto 

Constatou-se que, embora os contratos de prestação de serviços auditados tenham trazido a 

obrigação das empresas contratadas de fornecer e instalar relógios de ponto no local de prestação de 

serviços, os servidores terceirizados têm sua frequência controlada mediante folha manual de ponto.  

Demais disso, em vários casos, constatou-se que as folhas manuais utilizadas apresentavam 

horários de entrada e saída uniformes. Todavia, salienta-se que, conforme o item III da Súmula nº 

338 do Tribunal Superior do Trabalho, os cartões de ponto que apresentam horários de entrada e 

saída padronizados são inválidos como meio de prova, conforme se segue: 

“Súmula nº 338 do TST 

JORNADA DE TRABALHO. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA (incorporadas as Orientações 

Jurisprudenciais nºs 234 e 306 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 

[...] 

III - Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são 

inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que 

passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir. 

(ex-OJ nº 306 da SBDI-1- DJ 11.08.2003)” (grifo nosso). 

Dessarte, considerando a Súmula supramencionada, assim como a obrigação contratual da 
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empresa contratada de manter relógio de ponto em funcionamento no local de prestação de serviços, 

a conclusão necessária é de que os trabalhadores terceirizados devem ter sua jornada de trabalho 

diária controlada por intermédio de ponto eletrônico. 

 

RECOMENDAÇÃO (210) 

Recomenda-se aos campi Estrutural e Taguatinga, que tomem providências junto às 

empresas prestadoras de serviços de Limpeza e Conservação e de Vigilância e Segurança 

Patrimonial, para que os funcionários terceirizados tenham sua frequência controlada mediante 

ponto eletrônico. Caso as empresas não estejam cumprindo a obrigação contratual de manter relógio 

de ponto em funcionamento no local de prestação de serviços, os campi devem providenciar junto 

às empresas o fornecimento e a instalação do ponto eletrônico em local a ser determinado pelo 

campus. 

 

6. ORIENTAÇÃO 

Verificou-se, durante as entrevistas dos servidores terceirizados realizadas durante as 

auditorias in loco, que tem sido comum o atraso das empresas no pagamento dos vales transporte e 

alimentação aos funcionários, bem como que os campus não têm utilizado sua prerrogativa 

contratual de realizar o pagamento dos referidos vales diretamente aos funcionários e, após, 

descontar os respectivos valores do pagamento feito à empresa. 

Nessa toada, transcrevem-se a seguir os trechos de cada contrato que preveem a prerrogativa 

supramencionada: 

 Contrato nº 172/2011: 

“XLIX. Autorizar a Administração a fazer desconto na fatura e o pagamento direto dos 

salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no 

cumprimento dessas obrigações por parte da contratada, até o momento da regularização, 

sem prejuízo das sanções cabíveis;” (CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 

DA CONTRATADA). 

 Contrato nº 03/2015: 

“PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO – A CONTRATADA autoriza o Campus Brasília/IFB 

a fazer o desconto nas faturas e a realizar os pagamentos dos salários e demais verbas 

trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e 

do FGTS, quando estes não forem adimplidos, sem prejuízo das sanções cabíveis e a reter, a 
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qualquer tempo, a garantia na forma prevista na Cláusula Sexta deste Contrato.” 

(CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO). 

 Contrato nº 12/2012: 

“XLIX. Autorizar a Administração a fazer desconto na fatura e o pagamento direto dos 

salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no 

cumprimento dessas obrigações por parte da contratada, até o momento da regularização, 

sem prejuízo das sanções cabíveis;” (CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA). 

 Contrato nº 17/2015: 

“59. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer 

o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas 

diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, 

quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o 

momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis;” (CLÁUSULA NONA – 

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA). 

 Contrato nº 04/2015: 

“82. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer 

o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas 

diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, 

quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o 

momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis;” (CLÁUSULA NONA –

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA). 

Para evitar eventuais equívocos, esta equipe de auditoria, por meio das SAs nºs 136, 137 e 

138/2016-NAIN/IFB, encaminhadas, respectivamente, aos campi Brasília, Estrutural e Taguatinga, 

solicitou manifestação acerca da não observância da previsão legal supramencionada. 

Campus Brasília 

Por meio do Memorando nº 120/2016-CDMS/DRAP/CBRA/IFB, a S.A nº 136 foi atendida 

com as respostas a seguir relatadas: 

“Por fim, em resposta ao item 3, informamos que, como procedimento interno, opta-se pelo 

envio de comunicado para cobrança de pagamentos dos vales transporte e alimentação aos 

funcionários quando atrasados, já que a empresa respondeu positivamente aos comunicados 

efetuando os pagamentos. Informamos também que foi firmado novo contrato nº 06/2016, 



 

 

 

 

NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA – NAIN  

14 

para limpeza e conservação, e que neste contrato não houve atrasos de pagamentos com os 

vales transporte e alimentação.” 

Campus Estrutural 

Por meio do Memorando nº 909/2016-DRAP/CEST/IFB, a S.A nº 137 foi atendida com as 

respostas a seguir relatadas:  

“O campus Estrutural não constatou um atraso considerável no pagamento de tais 

benefícios que levasse ao uso da prerrogativa, assim sendo foi levado em consideração o 

princípio da razoabilidade da aplicabilidade da cláusula décima oitava, item XLIX e 

cláusula décima segunda, parágrafo vigésimo terceiro dos respectivos contratos, visto que a 

aplicabilidade destas cláusulas devido a um atraso irrisório geraria dispêndio ao setor 

público. 

Cabe uma reflexão quanto a necessidade em disciplinar esta cláusula, visto que levanta 

dúvidas quanto a: qual o prazo razoável para iniciar o pagamento direto? Como visar a 

economicidade, celeridade e continuidade dos serviços públicos, para a aplicabilidade da 

cláusula? 05 (cinco) dias de atraso? 30 (trinta) dias de atraso? 

Disciplinar esta cláusula é ato válido, objetivando proporcionar legalidade, celeridade e 

transparência a fiscalização facilitando a execução e acompanhamento das obrigações 

contratuais.” 

Campus Taguatinga 

Por meio do Memorando nº 106/2016-DGTG/IFB, a S.A nº 138 foi atendida com as 

respostas a seguir relatadas: 

“Item 3: Quando toma-se ciência do atraso no pagamento dos vales transporte e 

alimentação, o fiscal dos contratos, encaminha comunicação de solicitação para 

regularização. O fato é que, mesmo ocorrendo atrasos em certos momentos, a empresa não 

se encontra inadimplente com seus funcionários. Além disso, cabe ressaltar que no ano de 

2016, o orçamento planejado do campus contemplava o pagamento integral e regular das 

despesas anuais. Em função disso, os empenhos foram realizados com antecedência e as 

notas fiscais foram atestadas e liquidadas com regularidade. Entretanto, os pagamentos das 

notas dependem de repasse financeiro, o que não ocorreu com a regularidade adequada, 

impossibilitando o procedimento de desconto para pagamento direto aos funcionários dos 

benefícios, por não haver recurso financeiro no campus. Fato esse que tornaria ainda mais 

recorrente os atrasos de pagamento dos funcionários. Na maioria das vezes, o repasse 

financeiro demora muito mais tempo do que a regularização por parte da empresa.” 
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Considerando as respostas dos campi auditados, verifica-se que não há padronização na 

forma de agir dos campi quando ocorre atraso no pagamento das verbas trabalhistas dos 

funcionários terceirizados. Dessa forma, convém fazer algumas considerações com relação a este 

ponto. 

Em primeiro lugar, a prerrogativa da Administração fazer o pagamento direto das verbas 

trabalhistas dos servidores terceirizados constitui medida com o objetivo de proteger o trabalhador 

da omissão da empresa prestadora de serviços no cumprimento de suas obrigações trabalhistas. De 

maneira específica, o salário e os vales transporte e alimentação constituem valores que garantem a 

subsistência dos empregados, de modo que mesmo um dia de atraso no seu adimplemento pode 

causar um grande impacto no orçamento familiar do trabalhador. 

Por outro lado, o pagamento direto das verbas inadimplidas é ato discricionário da 

Administração contratante. Não há norma no ordenamento jurídico que obrigue o Instituto a fazer o 

pagamento direto, nem mesmo disciplinando em que prazo deve ser feito referido pagamento. 

Contudo, considerando que se trata de medida importante para a proteção dos direitos trabalhistas 

dos empregados terceirizados, é salutar que no primeiro dia de atraso o campus contratante realize o 

pagamento direto de qualquer verba trabalhista que esteja atrasada, realizando em seguida o 

respectivo desconto na fatura. 

Vale lembrar que as empresas prestadoras de serviços dos contratos auditados têm, 

recorrentemente, atrasado o pagamento dos vales transporte e alimentação aos seus funcionários. 

Demais disso, ressalta-se que os campi contratantes possuem a prerrogativa contratual, autorizada 

pela empresa prestadora de serviços no momento da assinatura do contrato, de fazer os respectivo 

desconto na fatura e realizar diretamente aos trabalhadores terceirizados o pagamento de seus 

salários e demais verbas trabalhistas no caso de inadimplemento por parte da empresa contratada. 

Destarte, orienta-se aos campi Brasília, Estrutural e Taguatinga que realizem o desconto nas 

faturas e realizem os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos 

trabalhadores terceirizados, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes 

não forem adimplidos, tendo em vista que houve autorização expressa neste sentido pelas empresas 

prestadoras dos serviços auditados no momento da assinatura do contrato. O prazo para realização 

do pagamento, como registrado acima, é discricionário.  

Salienta-se, por fim, que a orientação acima exarada não retira a discricionariedade do gestor 

com relação ao pagamento direto das verbas trabalhistas dos servidores terceirizados no caso de 
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inadimplemento pela empresa prestadora de serviços, mas tem o objetivo de proteger os direitos 

trabalhistas dos mencionados funcionários. 

 

7. VALORES 

Quantificação dos valores dos contratos administrativos objeto da auditoria nos campi 

Brasília, Estrutural e Taguatinga. 

Campus Nº do Contrato Serviço Prestado Valor (abril, maio e junho/2016) 

Brasília 
Contrato nº 172/2011 Limpeza R$175.467,73 

Contrato nº 03/2015 Vigilância R$111.794,05 

Estrutural 
Contrato nº 12/2012 Limpeza R$41.582,00 

Contrato nº 17/2015 Vigilância R$147.015,27 

Taguatinga 
Contrato nº 172/2011 Limpeza R$142.698,72 

Contrato nº 04/2015 Vigilância R$174.377,58 

Total                                            R$792.935,35 

 

8. CONCLUSÃO 

O Relatório evidencia os principais fatos examinados durante os trabalhos da equipe de 

auditoria, na análise dos procedimentos e execução dos contratos, relatando os fatos e as 

desconformidades encontradas, bem como as constatações e respectivas recomendações.  

O trabalho de auditoria permitiu concluir que a execução e respectiva fiscalização dos 

contratos de prestação de serviço contínuo de limpeza e conservação do IFB e de serviço de 

vigilância encontram-se regulares, com exceção das ressalvas exaradas nas constatações deste 

relatório. 

Não se pode deixar de mencionar que as recomendações feitas por este Núcleo de Auditoria 

Interna visam o aprimoramento dos mecanismos de acompanhamento e fiscalização dos contratos 

de prestação de serviços terceirizados, com vista a garantir a eficácia e a efetividade, além de evitar 

possíveis prejuízos ao IFB. 

Solicita-se a todos os setores auditados que encaminhem para este Núcleo de Auditoria 

Interna, no interstício máximo de 90 (noventa) dias, informação sobre implementação ou não das 

recomendações exaradas neste Relatório de Auditoria Interna. 

Por fim, este Núcleo de Auditoria Interna agradece a atenção dos gestores que responderam 
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as demandas solicitadas e receberam prontamente a equipe de auditoria. 

 

Brasília, 05 de dezembro de 2016. 

 

Atenciosamente,   

 

 

Sarah Lopes Pinto 

Auditora Interna/IFB 

Victor Delábio Ferraz de Almeida Meira 

Auditor Interno/IFB 

 

  De acordo com o presente Relatório de Auditoria. 

  Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFB para ciência, conhecimento e demais 

providências. 

 

 

Carla Regina Klein 

Auditora-Chefe 

 

Ciente do Reitor/Presidente do Conselho Superior em       /      /2016 

 

________________________ 

carimbo/assinatura 


