
GLOSA 

FALTAS DE TERCEIRIZADOS
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O ajuste do valor do serviço deve ser feito sempre antes da emissão da fatura, mensalmente:

• 3º Gestor• 4º Fornecedor

• 2º Fiscal Adm
ou Gestor

• 1º Fiscal 
Técnico

Faz fiscalização técnica, verifica 
se houve faltas e apura as 

medições do IMR.

Faz fiscalização Administrativa, 
verifica se todos optaram e 

receberam vale transporte e com 
base na Técnica calcula glosa das 

faltas.

Calcula a glosa e o IMR e 
encaminha valor para empresa 

faturar, ela tem direito de defesa.

Empresa emite a NF com valor 
exato do serviço já descontados 
valores do IMR, das faltas e por 
ventura dos vale transportes.
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Para evitar que essa decisão tenha que ser tomada pelo gestor do contrato durante a execução 

contratual, o que pode gerar problemas com fornecedor, o ideal é que seja definida a forma de cálculo no 

TR. Podendo ser utilizada uma das fórmulas apresentadas no próximo slide . 

Como evitar dúvidas na hora de glosar:

IN 05/2017

ANEXO V DIRETRIZES PARA 

ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO (PB) 

OU TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

j.4. definir as condições para aplicações 

de glosas, bem como as respectivas 

formas de cálculo.
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Algumas formas de cálculo de glosa por falta:
Modelo 1

Divisão do valor do posto por 30 
dias (mês comercial) –

Dividindo tudo inclusive os 
uniformes e equipamentos 

(módulo 5).

É o mais utilizado.

Divisão por 30 dias é indicado 
no

PARECER SEORI/AUDIN-MPU 
Nº 3.018/2014

Essa é a forma  mais simples e 
portanto a mais  

economicamente viável, pois a 
maioria dos órgãos não tem mão 

de obra suficiente para fazer 
cálculos mais complexos com 

base na planilha

Modelo 3

Divisão do valor do posto por nº 
de dias úteis (normalmente 22)

Defendido por alguns, Prejudicial 
a empresa.

Pode se utilizado o mesmo 
raciocínio dos outros 2 modelos, 
mudando apenas o divisor de 30 

passando para 22

Modelo 2

Divisão do valor do Salário por 30 
dias ou dias úteis, pagando 

integralmente equipamentos e 
uniformes (módulo 5) 

Pagar os valores do módulo 5 
integralmente, pois a empresa 

não reduz seu custo com esses 
itens se um funcionário falta, na 
verdade aumenta seus custos, 
porque no caso de uniformes 

tem que fornecer ao substituo.

1- Dividi por 30 o valor do salário 
e diminui a quantidade de dias 
faltantes (modulo 1);

2- Paga a quantidade exata de 
VA e VT.

3- Todos os demais itens da 
planilha serão atualizados com 
base na alteração do salário.
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Algumas formas de cálculo de glosa por falta:

O modelo 1 é o mais utilizado, pois, a maioria dos órgãos não tem mão de obra

suficiente e capacitada para fazer cálculos mais complexos exigidos no modelo 2

todos os meses, será comprovado que entre o modelo 1 e 2 a diferença é irrisória

e a favor da administração, a utilização do modelo 2, traz apenas uma sensação

de estar fazendo a coisa corretíssima, mas o resultado final não justifica o custo e

o risco.

Com relação a divisão por 22 ou por dias úteis para se realizar as glosas das

faltas, o MPU se manifestou através do PARECER SEORI/AUDIN-MPU Nº

3.018/2014, que quando não disciplinado em contrato, deve se aplicar 30 dias,

independente de quantos dias úteis tenham o mês.
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Especificidades de cada modelo de glosa:
M

o
d

e
lo

 1
1º - Extremamente simples, não 

demanda grandes conhecimentos, 
pode ser feito por qualquer 

pessoa;

2º - A diferença entre o resultado 
apurado no modelo 1 em 

comparação com o modelo 2 é 
irrisória e a favor da 

administração;

3º - Possibilita fazer o cálculo de 
contratos com grande quantidade de 

postos de forma simples e ágil. M
o

d
e

lo
 2

1º - Mundo Perfeito, mas 
inalcançável para maioria dos 
órgãos, por falta de pessoal e 

capacitação. 

2º- Cálculo complexo, considerando 
que na maioria das vezes o quadro 
de fiscal é constantemente alterado, 

simplificar é o melhor caminho 

3º - Devido a complexidade do 
cálculo é necessário fazer uma 

planilha por postos com a mesma 
quantidade de faltas no mês, existe 
uma grande possibilidade de erro, 

gerando assim dano ao erário  
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Diferenças de cálculos entre modelo 1 e 2

Modelo 1

Neste modelo, basta dividir o valor total do posto por 30 e descontar os dias não trabalhados.

Para fins de comparação, todos exemplos serão considerando falta de 1 dia em um posto de trabalho.

A Módulo 1- Composição da Remuneração 43,51% 2.135,81  R$            

B Módulo 2 – Encargos e Beneficio Anuais, Mensais e Diários 28,98% 1.422,65  R$            

C Módulo 3- Previsão para rescisão 3,53% 173,16  R$               

D Módulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente 6,95% 341,31  R$               

E Módulo 5 - Insumos Diversos 2,06% 100,89  R$               

sub total 85,03% 4.173,82  R$            

E Custos indiretos, Tributos e Lucros 14,97% 735,06  R$               

Valor por Empregado. 100,00% R$ 4.908,88

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

valor dia valor 29 dias

R$ 163,63 R$ 4.745,25
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Diferenças de cálculos entre modelo 1 e 2

Modelo 2

1 Módulo 1- Composição da Remuneração

A
Salário- Base

valor 30 dias R$ 1.642,93valor dia R$         54,76 
Valor com desconto

R$ 1.588,17 

B
Adicional de periculosidade(lei 12.740/2012 Sem Periculosidade 30,00% R$     476,45 

C
Adicional de insalubridade Grau

Percentual 
Salário Mínimo R$                -

D
Adicional noturno Maximo 0,00% R$ 954,00 R$                -

E
Adicional de Hora Noturna Reduzida R$                -

F Adicional de Hora Extra No Feriado Trabalhado

H
DSR 

TOTAL R$ 2.064,62 

Neste modelo, é necessário se fazer o cálculo do salário para descontar o valor referente ao dia de falta do

trabalhador, neste exemplo está sendo usando como base um mês comercial que é de 30 dias.

Os campos em amarelo, não existem em uma planilha normalmente, foi acrescentado nesta para mostrar a

memória de cálculo e exemplificar como é mais complexo, utilizar esse modelo.
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Diferenças de cálculos entre modelo 1 e 2

Modelo 2

É necessário ainda fazer o cálculo do VT e VA para descontar o valor referente ao dia de falta do

trabalhador.

Neste exemplo, seguindo o raciocínio do slide anterior, em que o funcionário faltou uma única vez

no mês, foi reduzido de 22 para 21 VT e VA, considerando que a planilha foi licitada com

estimativa linear de 22 por mês.
Para utilização deste modelo o ideal seria uma planilha para cada mês do ano (o que é

extremamente trabalhoso e ninguém faz), pois há quem entenda que não se pode pagar mais que

o valor estimado na planilha mensal, desta forma, se é descontado os VT e VA quando há uma

falta ou o mês não tem 22 dias úteis, não deveria se pagar mais que 22 nos meses que

ultrapassam esse número?

2.3 Submódulo 2.3- Benefícios Mensais e Diários.

. dias Qt. diária valor desconto

A

Transporte
21,00 2 R$ 2,45 6,00%

R$              102,90 

(Desconto) R$                 95,29 

Total R$                   7,61 

B

Auxílio alimentação (vales, cesta básica etc)
21,00 1 R$ 16,80 20,00%

R$              352,80 

(Desconto) R$                 70,56 

total R$              282,24 

C Auxílio alimentação R$                         -

D Outros (Contribuição Patronal) R$                         -

E Seguro de vida, invalidez e funeral R$                         -

TOTAL R$ 289,85
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Diferenças de cálculos entre modelo 1 e 2

Modelo 2

Existem entendimentos distintos para questão dos itens do módulo 5 ( uniforme e equipamentos)

1- Que o valor deve ser glosado na proporção da falta do empregado.

2- Que esse módulo deve continuar inalterado, pois o fornecedor não tem seu custo reduzido quando um

colaborador falta, na verdade, muitas vezes seu custo é maior, porque tem que fornecer por exemplo

uniforme para o substituto, uniforme esse que a principio não foi estimado na planilha.

Obs: Com relação aos insumos, como por exemplo , materiais de limpeza, serão cobrados conforme o

consumo, sempre acompanhado pelo fiscal do contrato.

5

A Uniformes/Crachás valor 30 dias R$ 48,36 valor dia 1,61  R$                Valor com desconto 46,75  R$                  

B Materiais custo estimado por funcionários -  R$                          

C Equipamentos valor 30 dias R$ 52,53 valor dia 1,75  R$                Valor com desconto 50,78  R$                  

D Outros (especificar) -  R$                          

TOTAL 97,53  R$                 

Módulo 5 - Insumos Diversos
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Diferenças de cálculos entre modelo 1 e 2

Comparativo do Resultado final entre os dois módulos

A Módulo 1- Composição da Remuneração 43,51% 2.135,81  R$            

B Módulo 2 – Encargos e Beneficio Anuais, Mensais e Diários 28,98% 1.422,65  R$            

C Módulo 3- Previsão para rescisão 3,53% 173,16  R$               

D Módulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente 6,95% 341,31  R$               

E Módulo 5 - Insumos Diversos 2,06% 100,89  R$               

sub total 85,03% 4.173,82  R$            

E Custos indiretos, Tributos e Lucros 14,97% 735,06  R$               

Valor por Empregado. 100,00% R$ 4.908,88

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Módulo 1- Composição da Remuneração 43,56% 2.064,62  R$            

Módulo 2 – Encargos e Beneficio Anuais, Mensais e Diários 28,91% 1.370,34  R$            

Módulo 3- Previsão para rescisão 3,53% 167,39  R$               

Módulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente 6,96% 329,94  R$               

Módulo 5 - Insumos Diversos 2,06% 97,53  R$                  

sub total 85,03% 4.029,81  R$            

Custos indiretos, Tributos e Lucros 14,97% 709,69  R$               

Valor por Empregado. 100,00% R$ 4.739,50

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Resultado final glosando diretamente no valor do posto ( Modelo 1)

Resultado final glosando valor do salário, VA e VT e modulo 5 ( Modelo 2)

valor dia valor 29 dias

R$ 163,63 R$ 4.745,25



VALOR COM DESCONTO DE 1 DE SALÁRIO 4.739,50R$ 

VALOR POSTO INTEGRAL 4.908,88R$ 

VALOR DIA (VALOR POSTO/30 DIAS) 163,63R$    

VALOR 29 DIAS 4.745,25R$ 

DIFERENÇA ENTRE OS MODELOS DE GLOSA 5,75-R$       

DIFERENÇA EM PERCENTUAL -0,12%

COMPARATIVO ENTRE MODELOS DE GLOSA

Diferenças de cálculos entre modelo 1 e 2

Observe que a diferença é irrisória, em um posto com valor de R$ 4.908,88, a diferença 

entre os modelos de calcular a glosa é de apenas R$ 5,75 que representa 0,12% e a favor 

da administração.

Esse cálculo, justifica a adoção do modelo 1 em detrimento do modelo 2, nos casos onde 
não se tem mão de obra suficiente e capacitada para utilizar o modelo 2, que por sua vez é 

mais complexo e mais oneroso para administração.



Resumo: Modelo 1 ou Modelo 2?

Modelo 1

• Indicada para órgãos com pouca mão de obra, onde não existam servidores 
dedicados exclusivamente a fiscalização e gestão do contrato;

• Não havendo mão de obra suficiente e capacitada ou havendo muita 
rotatividade de Fiscais e/ou Gestores;

• Este modelo é o mais indicado, pela simplicidade e baixo risco de erros, não 
gerando prejuízos a administração.

Modelo 2

• Mundo perfeito, Indicado para locais onde tem mão de obra suficiente, onde é 
possível ter servidores dedicados a gestão e fiscalização de contratos; 

• Deve haver mão de obra disponível e capacitada para fazer o cálculo 
mensalmente;

• O risco de errar é maior que no modelo 1 e o custo operacional também.



✓Foi utilizada uma planilha de vigilante diurno, com adaptações;

✓Foram incluídos nesta apresentação apenas os módulos onde são feitas

alterações por conta das glosas;

✓Não foram colocados todos os módulos, por ser desnecessário e isso

aumentaria muito o tamanho da apresentação.

✓Os demais módulos que não foram incluído nos slides, todos sofrem

influência do valor do salário, portanto, no caso da aplicação do modelo 2,

alterando o salário os módulos não incluídos na apresentação são alterados

automaticamente.

Observações sobre a planilha usada como modelo



GLOSA 

VALE TRANSPORTE e VALE ALIMENTAÇÃO



O raciocínio aqui aplicado para o VT é o mesmo para o VA, com 
raras exceções que devem ser observadas na CCT ou ACT.

16

Glosa de Vale Transporte e Vale Alimentação.
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IN 02/2008

Não desconta no 

primeiro ano, os valores 

cotados a mais ou não 

pagos pela empresa ao 
funcionário em caso dele 

não optar pelo vale 

transporte são 

convertidos em lucro no 

primeiro ano e retirado 

na planilha a partir do 

segundo ano.

ORIENTAÇÃO 

NORMATIVA/SLTI Nº 3, 

DE 10 DE SETEMBRO DE 

2014.

Determina que o valor de 

vale transporte referente 

aos funcionários que 

optarem por não 

receberem deve ser 

descontado a qualquer 

tempo, não devendo 

esperar as prorrogações.

IN 05/2017

A Nova IN continua 

prevendo que os valores 

sejam glosados mesmo 

antes das prorrogações.

Glosa de Vale Transporte



IN SLTI nº 2/2008

Art. 23. A contratada deverá arcar com o ônus
decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao
objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei
nº 8.666, de 1993.

18

Glosa de Vale Transporte



IN SLTI nº 2/2008

§ 1º O disposto no caput deve ser observado ainda para
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como o valor provido com o quantitativo de vale
transporte.
§ 2º Caso a proposta apresente eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos que favoreça a
contratada, este será revertido como lucro durante a
vigência da contratação, mas poderá ser objeto de
negociação para a eventual prorrogação contratual.

19

Glosa de Vale Transporte



IN 05/2017
Art. 63. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente
de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 1º O disposto no caput deve ser observado ainda para os
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale-
transporte. 20

Glosa de Vale Transporte



IN 05/2017
Art. 63. § 2º Caso o eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos se revele superior às necessidades da
contratante, a Administração deverá efetuar o
pagamento seguindo estritamente as regras
contratuais de faturamento dos serviços demandados
e executados, concomitantemente com a realização, se
necessário e cabível, de adequação contratual do
quantitativo necessário, com base na alínea “b” do inciso
I do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

21

Glosa de Vale Transporte



ORIENTAÇÃO NORMATIVA/SLTI Nº 3, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das

atribuições que lhe confere o Decreto no 8.189, de 21 de janeiro de 2014, e

considerando o disposto no art. 54 da Instrução Normativa nº 2, de 30 de
abril de 2008, resolve expedir a presente Orientação Normativa, nos

seguintes termos: I – nos contratos de prestação de serviços contínuos

com dedicação exclusiva de mão de obra deve haver o desconto na fatura
a ser paga pela Administração Pública Federal direta, autárquica e

fundacional, do valor global pago a título de vale-transporte em relação aos

empregados que expressamente optaram por não receber o benefício
previsto na Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo

Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 1987.
22

Glosa de Vale Transporte
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Glosa de Vale Transporte e Vale Alimentação
Como calcular o valor da glosa do VT e VA ( Modelo 1)

Verificação mensal, pelo 
Fiscal Administrativo ou 

Gestor do contrato.

Para Planilhas que usam 22 
para jornadas de 44 horas 

ou 15,22 para jornada 
12X36

Quando todos Funcionários optam pelo 
Vale transporte.

Se não houve falta, não há glosa.

Se houver faltas, a glosa já acontecerá 
ao glosar o valor dia do posto ( ficou 

comprovado  nos slides anteriores, que  
glosar diretamente no valor do posto é 

equivalente a descontar VA e VT) 

Quando funcionário(s) optam por não 
receber o vale transporte.

Glosar o valor mensal provisionado para 
VT, proporcional ao número de 
funcionários que não optaram.

Aditivar o contrato ou glosar até que se 
prorrogue o contrato e se faça a 

correção na planilha

Para 

entender 

comparar 

modelos 

de glosa 

1 e 2
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Verificação mensal, 
pelo Fiscal 

Administrativo ou 
Gestor do contrato.

Esse modelo seria 
totalmente possível , 

se fosse feita uma 
planilha para cada 

mês da contratação, 
prevendo 

exatamente os dias 
úteis de cada mês, o 

que é muito 
trabalhoso e não 

desconheço quem 
faça.

Quando todos 
Funcionários optam 

pelo Vale transporte.

Deve ser calculado com base na 
planilha e cada mês será pago pelo 

número dos dias trabalhados, 
independente de faltas.

1º Exemplo: 

Previsão na planilha: 22 VA e VT

Dias úteis do mês fiscalizado: 23

Faltas: 01 falta

Pagamento de : 22 VA e VT

2º Exemplo: 

Previsão na planilha: 22 VA e VT

Dias úteis do mês fiscalizado: 23

Faltas: Nenhuma falta

Pagamento de : 23 VA e VT

Quando funcionário(s) 
optam por não receber 

o vale transporte.

Glosar o valor mensal proporcional ao 
número de funcionários que não 

optaram.

Aditivar o contrato ou glosar até que se 
prorrogue o contrato e se faça a 

correção na planilha

No exemplo acima, teremos 

um dia de falta sem desconto 

de VA ou VT.

Neste exemplo,  o que fará o 

fiscal? Pagará mais que o 

valor mensal da contratação? 

Glosa de Vale Transporte e Vale Alimentação
Como calcular o valor da glosa do VT e VA ( Modelo 2)



Na 01º opção, modelo 1 de glosa, é apresentado o raciocínio, de que, quando glosado o valor do dia

de falta direto no valor total do posto, já está se glosando o VT e VA, o resultado final é praticamente

o mesmo, com uma variação no modelo apresentado de 0,12% a favor da administração, pensando

em uma planilha com 22 dias úteis mensais, cálculo muito usual e inclusive indicados nos cadernos

de logística de preenchimento de planilhas de custo.

No esquema que é apresentado o modelo 2, verificam-se as dificuldades e complexidades de se

utilizar o modelo de acompanhamento e pagamento de VT e VA mês a mês, restando por exemplo

uma problemática, que é o que fazer em meses que tem mais de 22 dias úteis, considerando que a

maioria das planilhas é feita com esse número de 22 VT e VA, pois neste modelo, o fiscal ou gestor,

fica obrigado a descontar os VT e VA mesmo quando não houver faltas, exemplo meses que tenham

21 dias úteis, mas o contrário deveria ser verdadeiro para os meses que tem mais que 22 dias úteis,

nesses meses o fiscal ou gestor deveria pagar mais do que o valor mensal contratado? Me parece

não ser possível essa segunda hipótese o que inviabilizaria a primeira, restando a solução de se

fazer uma planilha para cada mês da contratação com as quantidades corretas de dias úteis mês a

mês.

* O Raciocínio também vale para as jornadas 12X36 que se utiliza uma média de 15,22 dias de

trabalho mensais. 25

Observações:



GLOSA 

PGT COM BASE NO IMR – FALTAS, VT, VA.



É POSSÍVEL UTILIZAR O IMR E GLOSAR FALTAS, VT, VA?
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Vejamos o que prevê o modelo de Termo de Referência da AGU 

(Publicado no site da AGU : 17/01/2019):

Nota explicativa 3: De acordo com o Anexo I, inciso IX, da IN n. 05, de 2017, o

instrumento de medição do resultado destina-se a avaliar os níveis

esperados de qualidade da prestação do serviço. Desse modo, os indicadores

devem guardar pertinência com a fiscalização técnica da execução

contratual (Anexo VIII-A, item 1). Eventuais descumprimentos das obrigações

trabalhistas, fiscais e previdenciárias dizem respeito à fiscalização

administrativa e implicam em aplicação de sanções e/ou glosas de

pagamento.

O



É POSSÍVEL UTILIZAR O IMR E GLOSAR FALTAS, VT, VA?
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Vejamos o que prevê o modelo de Termo de Referência da AGU 

(Publicado no site da AGU : 17/01/2019):
16.16 Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa observará, ainda, as seguintes

diretrizes:

16.16.1 Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada):
a) Será elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com informações sobre todos os 

empregados terceirizados que prestam serviços, com os seguintes dados: nome completo, número de 

inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua 

especificação e quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, 

faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas;

b) Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados serão conferidas, a fim de que se possa verificar 

se as informações nelas inseridas coincidem com as informações fornecidas pela CONTRATADA e pelo 

empregado;

c) O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato administrativo; ( itens

extraídos da IN 05/2017)

Se não necessidade de glosar as faltas, para que fazer uma planilha para controlar ?



É POSSÍVEL UTILIZAR O IMR E GLOSAR FALTAS, VT, VA?
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Vejamos o que prevê o modelo de Termo de Referência da AGU 

(Publicado no site da AGU : 17/01/2019):

16.20 A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o

Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo XXX, ou outro instrumento
substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no

pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as

atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com

qualidade ou quantidade inferior à demandada.

16.20.1 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a

avaliação da prestação dos serviços. ( itens extraídos da IN 05/2017)
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Vejamos o que prevê o modelo de Termo de Referência da AGU 

(Publicado no site da AGU : 17/01/2019):

16.21 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade

dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.22 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto

ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.23 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. ( itens extraídos da IN 05/2017)
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Vejamos o que prevê o modelo de Termo de Referência da AGU 

(Publicado no site da AGU : 17/01/2019):
16.24 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de

conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da

ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
A falta de um funcionário, não parece se aplicar a esse quesito “imprevisível e alheio”, por mais que as vezes

possa acontecer que o prestador do serviço não saiba com antecedência que o seu funcionário irá faltar, a

administração não pode acatar como um fato que possa ser alheio ao controlo do prestador, pois se assim for,

então todas as faltas em qualquer tipo de contrato, por exemplo, em um contrato por posto de vigilância a

administração pública não poderá glosar a falta deste posto, pois como comprovar que foi imprevisível e alheia
a vontade do prestador? ( é praticamente consenso que as exceções são em casos exceções de calamidade

da natureza - greves de transportes - tumultos)

Este item 16.24, fala da fiscalização técnica, o prestador pode até justificar que não foi possível por exemplo

deixar uma sala de aula limpa dentro dos parâmetros de qualidade previstas no IMR, em dias de muita chuva,

onde alunos possam vir por ruas com muito barro, ou se estiver acontecendo alguma obra que esteja elevando
o nível de poeira nos ambientes, neste sentido se aplicaria os fatores imprevisíveis e alheios ao controle do

prestador.

Como o item é da fiscalização técnica e não da administrativa que cuida das glosas por faltas, esse item não

pode ser entendido como justificativa de não glosar as faltas.
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Modelo de TR 
(Câmara Permanente de Minutas da Procuradoria-Geral Federal Termo de

Referência - Modelo para Pregão Eletrônico - SRP: Serviços de Vigilância

Patrimonial com dedicação exclusiva de mão de obra - Atualização: março/2018):

9.12. São hipóteses de glosa nos pagamentos as situações indicadas abaixo, que não estejam previstas no 

IMR ou no instrumento equivalente:

a) a inclusão de rubrica, na planilha de custos e formação de preços, que tenha sido vedada pelo edital;

b) a cotação de tributo em percentual maior que o adequado, segundo as regras do edital;
c) a inexecução parcial ou total das atividades contratadas; (smj, entendo essa previsão como faltas).

d) a não produção dos resultados contratados;

e) a não execução do contrato com a qualidade mínima exigida;

f) a não utilização de materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço ou a utilização dos 

mesmos com qualidade ou quantidade inferior à demandada;
g) equívocos no dimensionamento dos quantitativos da proposta que se revelem superiores às necessidades 

da Administração, quando detectados em momento ulterior aos recebimentos provisório e definitivo da 

contratação; (smj, entendo que se aplica ao VT e VA)
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Modelo de TR 
(Câmara Permanente de Minutas da Procuradoria-Geral Federal Termo de

Referência - Modelo para Pregão Eletrônico - SRP: Serviços de Vigilância

Patrimonial com dedicação exclusiva de mão de obra - Atualização: março/2018):

Item 19.4.1 Ao final de cada período mensal, o fiscal técnico deverá apurar o resultado das avaliações da 

execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório.

19.4.2. Ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos 

dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês 

anterior.
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Modelo de TR 
(Câmara Permanente de Minutas da Procuradoria-Geral Federal Termo de

Referência - Modelo para Pregão Eletrônico - SRP: Serviços de Vigilância

Patrimonial com dedicação exclusiva de mão de obra - Atualização: março/2018):

14.13. Substituir, imediatamente, o empregado posto a serviço da Contratante, em caso de eventual 

ausência, tais como faltas e licenças, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do 

Contrato, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);

18.15.1 Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada):

a) Será elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com informações sobre todos os 

empregados terceirizados que prestam serviços, com os seguintes dados: nome completo, número de 

inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação 

e quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências 
e horas extras trabalhadas;

Mais uma vez, em outro modelo de TR a AGU que copia texto da IN 05/2017, repete que será elaborada uma 

planilha para controle das faltas, porque motivo, se não for para glosar?
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IN 05/2017

ANEXO XI DO PROCESSO DE PAGAMENTO

4.2. Observado o disposto na alínea “c” do inciso II do art. 50 desta Instrução Normativa, quando houver glosa

parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor

exato dimensionado, evitando, assim, efeitos tributários sobre valor glosado pela Administração.

ANEXO VIII-A DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 

1. A fiscalização técnica dos contratos deve avaliar constantemente a execução do objeto e, se for o caso, poderá

utilizar o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo V-B, ou outro instrumento

substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento

com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:

ANEXO VIII-B DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

c) Conferir por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão prestando serviços e em quais

funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho

A IN 05/2017, fala em “glosa”, e cita que faz parte da fiscalização saber se os terceirizados estão cumprindo a

jornada de trabalho, ora, se não deve se glosar as faltas, para que controlá-las, porque o fiscal deve

acompanhar se estão cumprindo a jornada de trabalho? não bastaria apenas pagar com base no IMR?
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IN 05/2017

ANEXO VIII-A DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 
3.2. A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá 

ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de 

fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

Essa previsão consta no modelo de TR da AGU já apresentada em slides anteriores no qual foram feitas as

ponderações.

1.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos

serviços.

2. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar

constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à

contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

3. O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o

caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

IX - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR): mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis,

objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas

adequações de pagamento.



É POSSÍVEL UTILIZAR O IMR E GLOSAR FALTAS, VT, VA?

37

Fiscalização técnica:

• Cuida do objeto;

• Faz a fiscalização quanto a 
quantidade e qualidade do 
serviço;

• Por sua vez utiliza o IMR 
para aferir o valor a ser pago 
pela empresa;

• Ex: Limpou todos os 
banheiros na frequência 
contratada(quantidade); foi 
retirado o lixo e reposto o 
papel higiênico (qualidade);

Fiscalização administrativa

• Cuida da parte 
administrativa (burocrática) 
do contrato;

• Calcula a glosa com base 
nas faltas, no VT e VA e se a 
empresa deixar de cumprir 
com as obrigações 
trabalhistas, fiscais e 
previdenciárias 
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Pergunta feita ao MPDG
DÚVIDAS USUÁRIO ASSUNTO: Terceirização SELECIONE: Terceirização DÚVIDA:

No treinamento ministrado pela Sra, Andreia Ache por ocasião da publicação da IN 05/2007, me lembro que deixou

bem claro que deveríamos continuar sim fiscalizando a quantidade de funcionários alocados e suas faltas, Salvo

engano e má interpretação da minha parte.

Pois bem sendo assim faço o seguinte questionamento, Eu considero que existem 3 possíveis cenários:

1- Quando não houver nenhuma falta durante o mês, teoricamente a produtividade deve ter sido 100% atingida, se

não foi é porque os funcionários mesmo estando presentes não atingiram a produtividade, neste caso se paga por

todos os postos mas se aplica o dimensionamento no caso "A REDUÇÃO DO VALOR" pago, com base no IMR.

2- Quando houver faltas e mesmo assim a produtividade for 100% atingida, deve-se glosar as faltas e apenas isso!

Pois a produtividade foi atingida e não há que se glosar com base na produtividade (IMR).

3- Quando houver faltas e essas faltas prejudicarem a produtividade, deve-se glosar as faltas mas além das glosas

por faltas, deve-se pagar pelo fator de produtividade aferido pelo IMR.

deste raciocínio extraio a seguinte fórmula:

Fórmula: 100% Valor Contratado X % Aferido no IMR - Glosas por faltas = Valor a ser pago

Poderia me confirmar se meu raciocínio estaria correto?
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Resposta do MPDG

De fato, quanto às faltas de empregados, em contratos de prestação de serviços com

dedicação exclusiva de mão de obra, permanece vigente a necessidade de controle das

mesmas, bem como a reposição por outro profissional ou a supressão do custo em

caso de não haver a reposição.

Quanto à utilização do Instrumento de Medição de Resultados, bem como a metodologia

de cálculo para pagamento das faturas, esta dependerá dos estudos desenvolvidos pelo

órgão contratante durante a fase interna, fase de da contratação, que determinará o

método de avaliação e seus impactos (em custo ou sanção), bem como dos dispositivos

inseridos em contrato com o prestador de serviços selecionado.

Criação : 16/04/2018 14:25:45

Atualização : 21/05/2018 14:42:51
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Pergunta feita ao MPDG ( copia digitalizada)
Pergunta: Resposta
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Resposta do MPDG

Na data de 21/05/2018, fiz um questionamento ao MPDG, sobre o tema se

poderia ser realizado o pagamento com base no ajuste promovido via IMR e ainda

descontar as faltas, nesta pergunta coloquei a formula de calculo que apresento

aqui, pois existia muita dúvida se deveria continuar se glosando as faltas ou

apenas aplicando o IMR, e a resposta do MPDG, foi no sentido que deve ser

glosado sim as faltas independente da aplicação do IMR.
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COMO CALCULAR O VALOR MENSAL COM BASE NO IMR E FALTAS

Diante da resposta do MPDG, da análise atenta da IN 05/2017 e dos modelos de TR da AGU,

concluo que o IMR tem as seguintes finalidades:

1º Definir o número de postos máximos a ser contrato, definindo assim a produtividade mínima

de cada área a ser limpa, no caso do contrato de limpeza, pois poderia ter um órgão contratando 10

postos para uma área do mesmo tamanho e características e outro 15 por exemplo;

2º Obrigar a administração a pagar não “apenas” pelos postos, mas pelo serviço efetivamente

prestado “também”, o que a IN 05/2017 chama de conformidade, que são os critérios de qualidade

e quantidade dos serviços contratados isso não exclui a glosa destes postos quando não são

cobertos, uma coisa (IMR) não exclui a outra (glosa da das faltas).
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COMO CALCULAR O VALOR MENSAL COM BASE NO IMR E FALTAS

Tomando por base os modelos de TR da AGU, a IN 05/2017 e

a resposta do MPDG, apresentarei nos próximos slides

detalhadamente o raciocínio e a fórmula de cálculo para

apuração do valor a ser pago ao fornecedor, levando em

consideração, o valor apurado no IMR menos as glosas das

faltas.
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VALOR 
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NO

IMR.

Glosa

Faltas.

Valor 
total a 

ser pago. 
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1-Quando não houver nenhuma falta durante o mês, teoricamente a produtividade deve ter sido 100% 
atingida, se não foi é porque os funcionários mesmo estando presentes não atingiram a produtividade, 

neste caso se paga por todos os postos mas se aplica o dimensionamento com base no IMR.

2- Quando houver faltas e mesmo assim a produtividade for 100% atingida, deve-se glosar as 
faltas e apenas isso! Pois a produtividade foi atingida e não há que se glosar com base na produtividade 

(IMR).

3- Quando houver faltas e essas faltas prejudicarem a produtividade, deve-se glosar as faltas e além das 
glosas por faltas, deve-se pagar pelo fator de produtividade aferido pelo IMR.
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Fórmula para calcular glosa em contratos com IMR:

{(100% Valor Contratado) X (% Aferido no IMR) - (Glosas 

por faltas)} = Valor a ser pago
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(A) VALOR AFERIDO VIA IMR: R$ 4.663,44
(B) VALOR DA FALTA: VALOR DO DIA R$ 163,63 X  0 DIA = R$ 00,00

TOTAL A SER PAGO (A) – (B) :  4.663,44 – 00,00 = R$ 4.663,44

{(100% Valor Contratado) X (% Aferido no IMR) - (Glosas 

por faltas)} = Valor a ser pago

(A) VALOR POSTO INTEGRAL 4.908,88R$ 

(B) FATOR DE DIVISÃO - MÊS COMERCIAL 30              

VALOR DIA= (A) / (B) 163,63R$    

VALOR DO DIA TRABALHADO

01º HIPÓTESE – SEM FALTAS E ATINGIMENTO DE

95% DE CONFORMIDADE DO IMR (PRIMEIRO CENÁRIO)

(A) 100% DO VALOR CONTRATADO 4.908,88R$             

(B) % ATINGIDO NO MÊS 95%

VALOR AFERIDO VIA IMR = (A) X (B) 4.663,44R$             

PERCENTUAL DE CONFORMIDADE AFERIDO NO IMR
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(A) VALOR AFERIDO VIA IMR: R$ 4.908,88
(B) VALOR DA FALTA: VALOR DO DIA R$ 163,63 X  1 DIA = R$ 163,63

TOTAL A SER PAGO (A) – (B) :  4.908,88 – 163,63 = R$ 4.745,25

{(100% Valor Contratado) X (% Aferido no IMR) - (Glosas 

por faltas)} = Valor a ser pago

(A) VALOR POSTO INTEGRAL 4.908,88R$ 

(B) FATOR DE DIVISÃO - MÊS COMERCIAL 30              

VALOR DIA= (A) / (B) 163,63R$    

VALOR DO DIA TRABALHADO

02 º HIPÓTESE – FALTA DE 1 DIA E ATINGIMENTO DE

100% DE CONFORMIDADE DO IMR ( SEGUNDO CENÁRIO)

(A) 100% DO VALOR CONTRATADO 4.908,88R$             

(B) % ATINGIDO NO MÊS 100%

VALOR AFERIDO VIA IMR = (A) X (B) 4.908,88R$             

PERCENTUAL DE CONFORMIDADE AFERIDO NO IMR
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(A) VALOR AFERIDO VIA IMR: R$ 4.663,44
(B) VALOR DA FALTA: VALOR DO DIA R$ 163,63 X  1 DIA = R$ 163,63

TOTAL A SER PAGO (A) – (B) : 4.663,44 – 163,63 = R$ 4.499,81

{(100% Valor Contratado) X (% Aferido no IMR) - (Glosas 

por faltas)} = Valor a ser pago

(A) VALOR POSTO INTEGRAL 4.908,88R$ 

(B) FATOR DE DIVISÃO - MÊS COMERCIAL 30              

VALOR DIA= (A) / (B) 163,63R$    

VALOR DO DIA TRABALHADO

03º HIPÓTESE – FALTA DE 1 DIA E ATINGIMENTO DE 

95% DE CONFORMIDADE DO IMR ( TERCEIRO CENÁRIO)

(A) 100% DO VALOR CONTRATADO 4.908,88R$             

(B) % ATINGIDO NO MÊS 95%

VALOR AFERIDO VIA IMR = (A) X (B) 4.663,44R$             

PERCENTUAL DE CONFORMIDADE AFERIDO NO IMR
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(A) VALOR AFERIDO VIA IMR: R$ 4.417,99
(B) VALOR DA FALTA: VALOR DO DIA R$ 163,63 X  2 DIA = 327,26

TOTAL A SER PAGO (A) – (B) : 4.417,99 – 327,26 = R$ 4.090,73

{(100% Valor Contratado) X (% Aferido no IMR) - (Glosas 

por faltas)} = Valor a ser pago

(A) VALOR POSTO INTEGRAL 4.908,88R$ 

(B) FATOR DE DIVISÃO - MÊS COMERCIAL 30              

VALOR DIA= (A) / (B) 163,63R$    

VALOR DO DIA TRABALHADO

04º HIPÓTESE – 2 DIAS DE  FALTA E ATINGIMENTO DE

90% DE CONFORMIDADE DO IMR (TERCEIRO CENÁRIO)

(A) 100% DO VALOR CONTRATADO 4.908,88R$             

(B) % ATINGIDO NO MÊS 90%

VALOR AFERIDO VIA IMR = (A) X (B) 4.417,99R$             

PERCENTUAL DE CONFORMIDADE AFERIDO NO IMR
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