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I - APRESENTAÇÃO 

 

 O presente relatório corresponde à Ação n° 03 do Plano Anual de Atividades de 

Auditoria Interna (PAINT - 2018) e ao processo eletrônico 23270.103442/2018-60. Esta ação 

teve como objetivo verificar os controles internos existentes sobre a fiscalização dos contratos 

referentes prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, o qual 

compreenderá além da mão de obra, os materiais de consumo e o emprego de equipamentos 

necessários para a execução dos serviços nas dependências do  Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) – Reitoria, no período de 02/07/2018 a 

31/08/2018, sendo necessárias 360 (trezentos e sessenta) horas de trabalho para a sua integral 

realização. 

Com a finalidade de atender aos trabalhos da Unidade de Auditoria Interna e oferecer 

suporte a gestão evidenciaram-se os mais relevantes achados e, consequentemente, apresentaram-

se recomendações a fim de que as irregularidades e/ou impropriedades encontradas sejam sanadas 

e que as boas práticas sejam reconhecidas e tomadas como referências para a Gestão deste 

renomado Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 

É importante mencionar que nenhum entrave foi posto à consecução do exame cujos 

resultados serão relatados neste relatório, sendo que para a execução desta auditoria foram 

analisados os seguintes objetivos específicos: 

 Averiguar se há vínculo de subordinação entre a Administração do IFRJ e os empregados 

das empresas contratadas;  

 Examinar se há o efetivo acompanhamento pela Administração do IFRJ do cumprimento 

das obrigações trabalhistas e sociais nos contratos de terceirização de serviços continuados de 

limpeza; 

 Averiguar o cumprimento, por parte dos representantes do IFRJ atuantes como fiscais de 

contratos, das formalidades legais e contratuais no ato de recebimento dos bens e serviços 

contratados;  

 Certificar da efetividade da execução físico-financeira do contrato pelo responsável pela 

fiscalização do contrato; 
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 Apurar se o fiscal do contrato apura as falhas cometidas pela empresa fornecedora do 

serviço, assim como se realiza a apuração dos procedimentos para aplicação de penalidade se 

assim for necessário; e 

 Certificar se a fiscalização do contrato realiza a apuração do cumprimento das normas de 

segurança e saúde do trabalhador atribuição da empresa terceirizada. 

A execução do trabalho foi realizada em estrita observância às Normas de Auditoria 

Aplicáveis ao Serviço Público Federal e à legislação disciplinadora da matéria sob análise.  

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

 Constituição Federal de 1988, art. 37; 

 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

Estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 

inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 
 

 Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;  

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
 

 Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997;  
Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional e dá outras providências. 
 

 Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017; 
Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução 

indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 

 Norma Regulamentadora nº 06 – NR 6, do Ministério do Trabalho e Emprego;  

 

 Norma Regulamentadora nº 01 – NR 1, do Ministério do Trabalho e Emprego; e 

 

 Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho. 
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III -  METODOLOGIA APLICADA AOS TRABALHOS 
 

Foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria: 

 Aplicação de Check List: Aplicação de lista de checagem para verificar a regularidade dos 

atos de fiscalização contratual implementados;  

 Análise documental: Exame dos processos de pagamentos com o objetivo de avaliar o 

acompanhamento das obrigações trabalhistas e sociais, bem como de outros atos formalizados, 

relacionados às rotinas de fiscalização contratual empreendidas na Instituição pela empresa 

contratante; 

3) Correlações das informações obtidas; 

4) Entrevista; e 

5) Verificação in loco. 

 

IV – ESCOPO DO TRABALHO 

 

 Foi realizada auditoria, in loco, na Reitoria com o intuito de avaliarmos a prestação de 

serviço continuado de limpeza, conservação e higienização que compreende além de mão de 

obra, materiais de consumo e o emprego de equipamentos necessários para a execução de 

serviços nas dependências do IFRJ/Reitoria.  

 

V – CRITÉRIOS DE AMOSTRAGEM    

 

 O trabalho oferece aos gestores da área administrativa informações sobre como a 

fiscalização do contrato está sendo realizada, e neste contexto receber informações se a mesma 

esta sendo eficiente e eficaz conforme preceitua as normas vigentes e analisar a qualidade dos 

serviços prestados em relação ao serviço contratado e se os postos de trabalho contratados estão 

efetivamente sendo cumpridos. 

 Neste sentido, a análise se dará com base em 100% dos documentos anexados ao processo 

de pagamento nº 23270.100461/2018-34 referente ao ano de 2018 com seus respectivos termos 

aditivos. 
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VI – INFORMAÇÕES, EXECUÇÃO DA AUDITORIA, ANÁLISES, CONSTATAÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES 

 

INFORMAÇÕES 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, dispõe que:  

 

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 

 

O regulamento disciplinador das Licitações e Contratos Administrativos, a Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, em seu art. 67 caput, e seus respectivos parágrafos dispõem:    

“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. 

 

Neste sentido, aos que são incumbidos do acompanhamento e da fiscalização contratual 

administrativos cabe a sistematização e a manutenção de um registro próprio com anotações de 

todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto avençado, de forma a compor um banco 

de dados que irá auxiliar a tomada de decisão institucional com o objetivo do saneamento das 

falhas ou defeitos observados no decorrer do período de vigência dos contratos celebrados. 

Dessa forma, se faz necessário que o fiscal do contrato responsável obtenha as capacitações 

necessárias para que a fiscalização contratual seja realizada como preceitua as normas vigentes. 

Assim, com o objetivo de verificar a atuação da fiscalização contratual esta auditoria tem como 

objetivo examinar os atos fiscalizatórios praticados para que mediante eventuais fragilidades 

possamos assessorar para a melhoria da gestão.     
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EXECUÇÃO DA AUDITORIA 

    

Em atenção ao preceituado no PAINT/2018, aprovado pelo ConSup em 21 de março de 

2018, através da Resolução n°08/IFRJ, foram desenvolvidos trabalhos sobre a fiscalização 

contratual sobre o contrato de prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e 

higienização, o qual compreenderá além da mão de obra, os materiais de consumo e o emprego de 

equipamentos necessários para a execução dos serviços na Reitoria deste renomado Instituto 

Federal de Educação.  

Essa auditoria teve início mediante a Ordem de Serviço n° 03/2018 e se desenvolveu 

através do processo sob o número 23270.103442/2018-60. 

Para a realização dos trabalhos enviamos a Solicitação de Auditoria nº 03/2018-001 em 06 

de agosto de 2018, solicitando o processo vigente do tema aqui já mencionado, assim como o 

nome do servidor responsável pela fiscalização contratual. Ao prosseguir com os trabalhos foi 

confeccionada nova Solicitação de Auditoria nº 03/2018-002 em 08 de agosto de 2018, com o 

objetivo de rogar o processo do tema em apreço sobre pagamento para análise do ateste das notas 

fiscais.  

Em 17 de agosto de 2018 foi enviado e-mail para o fiscal e suplente responsáveis pela 

fiscalização contratual comunicando sobre a aplicação de check list e entrevista que seria 

realizada no dia 20 de agosto de 2018. Assim, na mencionada data foi realizado as técnicas de 

auditoria mencionadas que, na ocasião foi respondida prontamente pelo suplente da fiscalização 

contratual matrícula SIAPE 1583090.    

 

ANÁLISES 

 

No decorrer dos trabalhos, verificamos que fiscal e suplente do contrato nº 01/2016, adotam 

boas práticas para a fiscalização contratual, no entanto, existem algumas fragilidades que 

precisam ser sanadas.  

Primeiramente, verificamos que existe portaria do ordenador de despesas designando o 

fiscal do contrato, e seu respectivo substituto, conforme a legislação sobre o tema.  

O fiscal do contrato possui conhecimento técnico sobre o objeto fiscalizado, acompanha e 

fiscaliza a execução contratual, verifica o efetivo cumprimento das obrigações contratuais e 
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realiza os atestes das notas fiscais conforme necessita ser realizado. 

Assim, como sendo de sua responsabilidade, o fiscal certificou-se no início do contrato, da 

emissão da nota de empenho, da assinatura do contrato, a relação nominal dos funcionários 

terceirizados da empresa contratante e a respectiva comprovação da regularidade da 

documentação apresentada, assim como a publicação do extrato do contrato.  

Sobre o assessoramento técnico de terceiros, até o momento da presente auditoria, foi 

apresentado na entrevista que não houve necessidades para qualquer imbróglio na execução 

contratual, assim como não houve necessidade de realização de diligência por alguma 

irregularidade na execução contratual. 

Para o melhor desempenho das atividades cotidianas o fiscal mantém um livro próprio com 

as anotações que se fazem necessárias. Assim, o fiscal mantém rotinas de comunicação à 

Administração superior deste notável Instituto de educação para apuração de falhas cometidas 

durante à execução dos contratos, de modo a subsidiar aplicação de sanções caso venha ser 

necessário. 

Até o momento do desenvolvimento deste trabalho o fiscal do contrato, em caso de algum 

descumprimento contratual, solicita ao contratado a glosa da nota fiscal referente ao serviço não 

executado, material de consumo não fornecido, ou o não fornecimento dos equipamentos 

necessários para a execução dos serviços conforme contrato celebrado.  

Conforme check list aplicado as cláusulas contratuais obrigatórias relativas às condições 

para pagamento são observadas, sendo que o fiscal considera a conformidade do objeto, 

comparando a nota fiscal com o que consta no contrato e empenho. O fiscal atenta se as notas 

fiscais têm data de emissão igual ou posterior ao da emissão da nota de empenho, data de 

recebimento, ateste do fiscal e autorização de pagamento conforme a Lei nº 4.320/64.  

Importante mencionar que existe no contrato o registro da garantia contratual. 

Ao atestar as notas ele procede as conferências necessárias e arquiva as mesmas junto aos 

demais documentos do contrato.  

Por fim, fomos informados que a administração não promove e também não aceita o desvio 

de funções dos trabalhadores da contratada, por intermédio de utilização destes em atividades 

diversas daquelas previstas no objeto do contrato. 
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CONSTATAÇÕES     

_____________________________________________________________________ 

1. CONSTATAÇÃO 001 

 

Ausência de preposto nas dependências do edifício da Reitoria.   

 

 

1.1 Fato  

     A Instrução Normativa nº 05, de 216 de maio de 2017 menciona em seu artigo 5º: 

“É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de 

ingerência na administração da contratada, a exemplo de:  

 

I – possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, 

prestação de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os 

empregados da contratada; 

II - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr a notificação direta para a execução 

das tarefas previamente descritas no contrato de prestação de serviços para 

a função específica, tais como nos serviços de recepção, apoio 

administrativo ou ao usuário. 

 

Dessa forma, é expressamente proibido a qualquer servidor do órgão exercer poder de 

mando sobre os empregados da empresa, por isso, a importância do preposto estar presente nas 

dependências da Reitoria.  

Em qualquer comunicação que se fizer à contratada, por intermédio do preposto, sobre 

problemas na execução do contrato, deverá ser fixado um prazo para que ela possa apresentar sua 

defesa prévia, em observância ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, que 

deverá ser respeitado em todas as fases do processo de contratação.  

Sendo responsabilidade do preposto da empresa distribuir entre seus subordinados as 

orientações e as tarefas diárias repassadas pelo fiscal e na sua ausência pelo seu suplente. 

Também cabe ao preposto cuidar de atividades como controle de frequência e disciplina de 

empregados.  

Essas e outras atividades são objeto de fiscalização diária por parte do fiscal dos serviços 

terceirizados observando-se os seguintes procedimentos: 
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 Preencher o formulário mensal dos funcionários terceirizados com nome, CPF e a 

função que exerce; 

 Respectiva remuneração; 

 Planejamento de férias e, informações julgadas importantes pelo fiscal; 

 

São também atribuições do fiscal do contrato: 

1) Conferir se quantitativo de pessoal que se encontra prestando o serviço está como 

estabelecido no contrato assinado, e conferir as anotações nas Carteiras de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS dos empregados, de forma a observar o que foi 

efetivamente contratado; e realizar a conferência das disposições legais vigentes, como 

legislação trabalhista e acordos, convenções e dissídios coletivos de trabalho são 

observações que também são atribuições do fiscal do contrato; 

2) Solicitar à contratada comprovação da entrega, aos seus empregados, de uniformes e 

Equipamentos de Proteção Individual – EPIs; 

3) Mensalmente, como condição para o pagamento da fatura, atestar o fiel cumprimento 

das obrigações contratuais assumidas; 

4) Armazenar em pasta cópia do termo contratual e todos os seus aditivos, e planilha de 

custos e formação de preços atualizada juntamente com outros documentos capazes de 

dirimir dúvidas, a respeito do cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, e 

que o auxilie no acompanhamento da execução dos serviços contratados; 

5) Acompanhar “in loco” a execução do objeto do contrato, apontando as faltas 

cometidas pelo contratado; 

6) Determinar a correção das faltas cometidas pelo contratado e informar à 

Administração superior quando as medidas corretivas ultrapassarem sua competência; 

e 

7) Atestar os serviços efetivamente prestados, e outras atribuições que surgirem no 

decorrer da execução do contrato. 

 

2.2 Causa – Ausência de preposto para representar os terceirizadas no local da execução do 

contrato. 
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2.3 Recomendações 

Recomendação 001 – Que o fiscal e suplente abstenha-se de praticar atos de ingerência na 

administração das empresas contratadas; 

 

Recomendação 002 – Que o fiscal solicite a designação e manutenção de preposto no local da 

prestação do serviço/ Reitoria.  

 

2.4 Manifestação da Unidade Auditada 

O diretor da Diretoria de Inovação na Administração Pública recebeu o relatório preliminar de 

auditoria correspondente à Ação n° 03 do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 

(PAINT - 2018) e ao processo eletrônico 23270.103442/2018-60, anexo ao Memorando 

Eletrônico nº 160/2018-AUDIN,e após apreciação e análise, informo ciência dos fatos e ratifico a 

não existência de informações sigilosas no referido conteúdo. 

 

2.5 Análise da Auditoria Interna após a manifestação da Unidade Auditada  

Diante da manifestação da unidade auditada a análise da auditoria interna continua sendo o fato. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

VI – CONCLUSÃO 

 

 Esta auditoria objetivou a análise da fiscalização do contrato relativo ao processo de 

serviço continuado de limpeza, conservação e higienização deste renomado Instituto Federal de 

Educação/ Reitoria. 

A fiscalização adotada atende as rotinas do setor envolvido, contudo alguns pontos 

necessitam de mudanças para que legislação e instrução normativa vigentes sejam atendidas.  

O fiscal do contrato e o suplente não podem exercer o poder de mando junto aos seus 

empregados, sob pena de se configurar a presença de subordinação direta entre a Administração e 

os executores das atividades-meio, pois se a terceirização for estabelecida com o requisito de 

subordinação direta, ela é ilícita e por conseguinte, passível de produzir o liame empregatício 

entre a Administração Pública e o empregado terceirizado. Por consequência, é inadmissível que 

a Administração pratique qualquer ato de ingerência nas atividades da empresa contratada, o que 

se traduz na proibição expressa da Administração Pública praticar ou usurpar ações que se 

consubstanciem em poder de mando sob os terceirizados, de modo que compete exclusivamente à 

empresa contratada as atividades de gestão de recursos humanos. 
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 Assim, das análises realizadas verificamos que a fiscalização do contrato atende aos 

requisitos parcialmente. Devendo este relatório ser submetido à consideração superior para que, 

após lido e aprovado, seja remetido à autoridade máxima do IFRJ para ciência da constatação e 

recomendação para provimento das medidas propostas por esta Auditoria Interna. 

Por fim, esta auditoria interna se coloca à disposição visando, sobretudo, o fortalecimento 

dos controles internos da Instituição.  

 

 

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2018. 

 

 

 

_______________________________________ 

SOLANGE PEREIRA DUQUE COSTA 

Auditora Interna 

SIAPE: 1788824/IFRJ 

 

 

 

 

______________________________________ 

DANIELLE SILVA DE ARAUJO 

Chefe de Auditoria 

SIAPE: 1691832/IFRJ 


