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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 09/2017 

 

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 Taguatinga Centro, Ceilândia e São Sebastião 

 

Locais auditados: os campi Taguatinga Centro, Ceilândia e São Sebastião 

 

A 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 09/2017 

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/2017 em seu item 6.9. 

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 se refere 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 

 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: 
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 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 da AUDIN. 

 

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 (titular); 

 Patrícia Maciel da Silva. 

 

5. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES  

5.1 Execução dos Trabalhos 

Da existência de recomendações da Auditoria Interna do IFB 

O monitoramento das recomendações expedidas pela auditoria interna tem sido realizado 

mensalmente desde o início do ano de 2016, em decorrência da Instrução Normativa/CGU nº 24, de 

17 de novembro de 2015, culminando na elaboração de Relatório Gerencial ao fim de cada mês, com 

informações mais detalhadas acerca da pendência das recomendações da Auditoria e das providências 

dos gestores para a sua implementação. 
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Com isso, todos os meses a Audin 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. 

Ressalta-se que o histórico das manifestações dos gestores encontra-se reunido nos relatórios 

gerenciais encaminhados mensalmente ao Conselho Superior, nos termos da Instrução 

Normativa/CGU nº 24, de 17 de novembro de 2015, bem como, no SGI – Sistema de Gestão Integrada 

do IFB.  

 

Do Desenvolvimento dos Trabalhos de Auditoria 

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

17 de julho a 27 de outubro de 2017. Todavia, não foi possível finalizar os trabalhos no tempo 

planejado. 

  Inicialmente, foram emitidas as SAs de nºs 125 a 130/2017-AUDIN/IFB, respectivamente, 

aos Campi Ceilândia, São Sebastião e Taguatinga Centro. Nessas S.As foi solicitado/questionado: 

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

Vigilância referentes aos campi auditados; 

 Encaminhamento de cópia da planilha mensal (dos meses de maio a julho) 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 maio a julho de 2017; 

 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 
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contrato referente à Limpeza e Conservação; 

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

encaminhamento cópia da respectiva portaria. 

Além disso, nos dias 26 e 29 de setembro de 2017 foram realizadas as auditorias in loco, 

respectivamente nos campi São Sebastião, Ceilândia e Taguatinga Centro, nas quais foram verificadas 

as rotinas de fiscalização dos contratos, aplicados os 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 

Por meio dos documentos encaminhados a esta equipe de auditoria, bem como na visita in 

loco, verificou-se os funcionários 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 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. 

 

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

Para evitar eventuais equívocos, esta equipe de auditoria, por meio das SAs nºs 152 a 

153AUDIN/IFB, encaminhadas, respectivamente, aos campi Taguatinga Centro, São Sebastião e 

Ceilândia, solicitou manifestação acerca da não observância da previsão contratual supramencionada. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

Campus Taguatinga Centro 

Em resposta a  S.A nº 151, o Campus informou que 

“O mesmo não está afixado em local estabelecido pela contratante devido a contratada ter 

informado que em caso de falta de energia não teria como configurar a relógio de ponto para 

que o mesmo não ficasse inoperante, desta forma tentou passar essa responsabilidade ao 

Contratante que eximiu-se dessa responsabilidade.  

O campus enviou Ofício Nº 05/2017/DGTC/IFB em 12/03/2017 o qual notificava a empresa 

quanto sua responsabilidade na instalação e manutenção do relógio de ponto. Pelo fato da 
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empresa ter sede em outro estado, o referido oficio foi enviado por correios e não obtivemos 

o recebido deste oficio. 

A empresa enviou como resposta Ofício Nº 18/2016, no qual tenta colocar ao IFB a 

responsabilidade pela não instalação do relógio de ponto conforme relatei anteriormente. 

(...). 

Diante de tal fato, desde então a NF tem sido Glosada referente ao valor do relógio de ponto 

conforme e-mails enviados a contratada. ” 

 

Campus São Sebastião 

Por meio do Memorando nº 118/2017/DG/CSSB/IFB, a S.A nº 154 foi atendida com as 

respostas a seguir relatadas:  

“Referente ao item 3, as empresas não têm relógios de ponto instalados no IFB/São Sebastião. 

Segundo a portaria 1510/2009 e alterações a obrigação do relógio de ponto é exigido só para 

as empresas que possuam 10 (dez) ou mais funcionários no local de execução dos serviços. 

Atualmente existe no campus 4 funcionários (vigilantes) da empresa “Agroservice 

Segurança” e 4 funcionários (limpeza) da “Interariva Serviços. O que as exime da 

obrigatoriedade do fornecimento do relógio. Conforme anexos, páginas 16 a 19”.  

 

De acordo com os anexos encaminhados no Memorando nº 118/2017/DG/CSSB/IFB, essa 

auditoria verificou que, no dia 31 de março, o campus notificou a empresa de prestação de serviço de 

limpeza para que esta providenciasse a instalação do relógio no prazo de 30 dias corridos.  

Ainda nos anexos do Memorando supracitado, a empresa contratada de vigilância informou 

que: 

“a contratação inicial prevista no contrato nº 02/2016 do IFB/São Sebastião estava prevista 

para um efetivo de 12 serventes e 1 encarregado, sendo assim a empresa deverá fornecer o 

relógio de ponto. 

Contudo, informo que atualmente estamos somente com 4 funcionários nesse campus nos 

eximindo da obrigatoriedade do fornecimento, 

Ressalto que para o fornecimento do ponto eletrônico o IFB campus São Sebastião deverá 

contratar as áreas em sua totalidade contabilizando assim o quantitativo de 12 serventes e 1 

Encarregado”.  

 

Campus Ceilândia  

Por meio do Memorando nº 070/2017-DGCE/IFB, a S.A nº 153 foi atendida com as respostas 

a seguir relatadas: 

“Informamos que o Campus Ceilândia não possuiu relógio de ponto para os funcionários 

terceirados porque a obrigatoriedade para implantação do relógio de ponto é para contratos 

com mais de 10 funcionários. E que nenhum dos contratos de terceirização possui mais de 10 

contratados .” 

 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 Primeiramente é importante salientar que, de acordo com o próprio termo de referência das 
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contratações, não é previsto para alguns Campi a contratação de mais de 10 empregados, em função 

do pequeno tamanho desses locais. Sendo assim, é dispensável a inserção do insumo ponto eletrônico 

na planilha de formação de custo para esses Campi. 

  É de suma importância que na celebração dos próximos contratos, a Administração defina 

com precisão os insumos essenciais e exigidos em normativos, para não haver gastos que poderiam 

ser dispensados. 

  Ressalta-se que apesar de não haver necessidade de implantação de ponto eletrônico nos 

Campi com menos de 10 funcionários, esse insumo está previsto no contrato. Dessa forma, é 

necessário a implementação do sistema de ponto eletrônico nos Campi em que ainda não o adotaram. 

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). 

Destarte, considerando a Súmula supramencionada, assim como a obrigação contratual da 

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. 

  Quanto as respostas específicas dos Campi, essa auditoria faz os seguintes apontamento:  

 Campus Taguatinga Centro  

O Campus informou, conforme e-mails enviados à empresa de prestação de serviço de 

limpeza, que está glosando o valor referente ao relógio de ponto nas notas fiscais. Dessa forma, não 

se vislumbra prejuízo para a administração pública.  

Quanto à empresa de vigilância, o Campus não enviou resposta. 

 

 Campus São Sebastião 

  Essa equipe de auditoria entende que, de acordo com a legislação vigente, não há 
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obrigatoriedade da implantação do registro eletrônico nos locais com menos de 10 funcionários. No 

entanto, esse insumo está previsto no contrato. Dessa forma, é necessário a implementação do sistema 

de ponto eletrônico no Campus.  

  Também, é importante destacar que o valor referente ao relógio de ponto deve ser glosado 

enquanto não há a sua efetiva implantação. Dessa forma, é necessário que o Campus realize o 

levantamento dos valores referentes ao relógio de ponto que foram pagos indevidamente, e efetue a 

glosa desses valores.    

 

 Campus Ceilândia 

  Essa equipe de auditoria entende que, de acordo com a legislação vigente, não há 

obrigatoriedade da implantação do registro eletrônico nos locais com menos de 10 funcionários. No 

entanto, esse insumo está previsto no contrato. Dessa forma, é necessário a implementação do sistema 

de ponto eletrônico no Campus.  

  Também, é importante destacar que o valor referente ao relógio de ponto deve ser glosado 

enquanto não há a sua efetiva implantação. Dessa forma, é necessário que o Campus realize o 

levantamento dos valores referentes ao relógio de ponto que foram pagos indevidamente, e efetue a 

glosa desses valores.  

 

CONSTATAÇÃO (230) 

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.  

 

RECOMENDAÇÃO (231) 

Recomenda-se aos campi Taguatinga Centro, São Sebastião e Ceilândia que tomem as 

providências necessárias 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. Dessa forma, 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 
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local a ser determinado pelo campus. 

  Orienta-se aos gestores que realizem um levantamento dos valores referentes ao relógio de 

ponto que foram pagos sem sua efetiva implantação, e efetuem a glosa desses valores pagos 

indevidamente  

 

6. ORIENTAÇÕES 

6.1.1 Fato 1 

O Campus Taguatinga Centro não encaminhou os comprovantes de entrega de uniformes dos 

funcionários terceirizados da empresa de serviço contínuo de limpeza. Ao entrevistar a funcionária 

da empresa, esta auditoria foi informada que houve a entrega de 2 camisas, no entanto, o Contrato nº 

02/2016 prevê a entrega de 3 camisas por funcionário. 

Em relação ao Campus São Sebastião, até a data da visita in loco, o Campus estava aguardando 

o envio dos uniformes conforme resposta ao comunicado nº 14/2017.  

 

DA SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE EXAMINADA 

Para evitar eventuais equívocos, esta equipe de auditoria, por meio das SAs nºs 151 a 

152AUDIN/IFB, encaminhadas, respectivamente, aos campi Taguatinga Centro e São Sebastião, 

solicitou manifestação acerca da inconsistência acima mencionada.   

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Campus Taguatinga Centro 

  O campus informou que: 

 

“Quanto a entrega dos uniformes, constato que não foi enviado por e-mail a comissão de 

auditoria o comprovante de entrega de uniformes devido esses comprovantes não estarem 

ainda de posse do campus, porém, ao recebermos a visita da comissão de auditoria, os mesmo 

foram apresentados a essa comissão a qual recolhei aos seus documentos. 

Com relação ao fato de serem entregues 2 camisas e não 3 conforme estipulado em contrato, 

a empresa enviou Ofício nº 027/2017 esclarecendo ter ocorrido atraso no fornecedor de 

uniformes, comprometeu-se em enviar os uniformes restantes até o dia 10 de novembro” 

 

Campus São Sebastião 

Por meio do Memorando nº 118/2017/DG/CSSB/IFB, a S.A nº 154 foi atendida com as 

respostas a seguir relatadas 
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“(...) os uniformes das empresas “Agroservice e Interativa Serviços” foram entregues 

diretamente aos trabalhadores. Conforme anexos, página 9 a 15, onde consta a descrição das 

peças e quantidades recebidas pelos funcionários”.  
 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

Campus Taguatinga Centro 

  O Campus encaminhou, por meio de e-mail, os comprovantes dos uniformes que não tinham 

sido entregues aos funcionários terceirizados.  

 

Campus São Sebastião 

  Esta equipe de auditoria verificou que os uniformes dos funcionários terceirizados foram 

entregues.  

  Dessa forma, as inconsistências acima mencionadas foram sanadas antes do término deste 

relatório, não ensejando constatação e recomendação.  

  No entanto, essa auditoria orienta aos fiscais dos Campi São Sebastião e Taguatinga Centro 

que fiscalizem a entrega dos uniformes dos funcionários das empresas contratadas, no sentido que a 

entrega deve obedecer ao pactuado nas cláusulas contratuais. Alerta-se que a não observância dessas 

cláusulas enseja sanção administrativa prevista na cláusula vigésima sexta, inciso II do contrato 

02/2016 do Campus Taguatinga Centro e na cláusula vigésima, inciso II do Contra 02/2016 do 

Campus São Sebastião. 

 

6.1.2 Fato 2 

Verificou-se que houve atraso da empresa de prestação de serviço contínuo de limpeza no 

pagamento dos vales transporte e alimentação aos funcionários do Campus Taguatinga Centro. 

Também, verificou-se que houve atraso no pagamento do vale alimentação dos funcionários 

da empresa de vigilância do Campus São Sebastião; 

Para evitar eventuais equívocos, esta equipe de auditoria, por meio das SAs nºs 151 a 

152AUDIN/IFB, encaminhadas, respectivamente, aos campi Taguatinga Centro e São Sebastião, 

solicitou manifestação acerca da inconsistência acima mencionada.   

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

Campus Taguatinga Centro 
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“Quanto ao atraso no pagamento de VR e VT, este problema foi constatado por essa 

coordenação que tomou as devidas providencias para regularização do problema e trabalhar 

para que esse fato não voltasse mais acontecer. 

A empresa foi cobrada sobre essa inconsistência por e-mail e por contato telefônico que 

comprometeu-se em evitar que tal problema voltasse ocorrer. 

No entanto foi enviado por essa coordenação Comunicado CDMS Nº 13/2017 o qual Notifica 

a empresa sobre sua obrigação em efetuar o pagamento do VR e VT conforme estabelecido 

em contrato.” 

 

Campus São Sebastião 

“A empresa que presta serviços de vigilância no IFB/São Sebastião, denominada 

“Agroservice Segurança LTDA” vem reiteradas vezes atrasando o pagamento do vale 

alimentação dos funcionários. O IFB/São Sebastião emitiu comunicado e ofício realizando a 

cobrança e exigindo o cumprimento das cláusulas contratuais”. 

 

Considerando as respostas dos campi citados, verifica-se que houve cobrança acerca do 

cumprimento das cláusulas contratuais no que se refere no pagamento das verbas trabalhistas dos 

funcionários terceirizados. No entanto, convém fazer algumas considerações com relação a este 

ponto. 

Em primeiro lugar, a Administração tem a prerrogativa de realizar o pagamento direto das 

verbas trabalhistas dos servidores terceirizados. Essa prerrogativa constitui medida que tem como 

objetivo 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 assim que tomar conhecimento do 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 respectivos 
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descontos 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 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 

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 Ceilândia, 

Taguatinga Centro e São Sebastião. 

Campus Nº do Contrato Serviço Prestado Valor do Contrato* 

Ceilândia 
Contrato nº  Limpeza R$ 445.044,48 

Contrato nº Vigilância R$ 1.113.444,36 

São 

Sebastião 

Contrato nº 02/2016 Limpeza R$ 613.716,60 

Contrato nº Vigilância R$ 615.225,12 

Taguatinga 

Centro 

Contrato nº 02/2016 Limpeza R$ 76.255,92 

Contrato nº Vigilância R$519.825,60 

Total                                            R$ 3.383.512,08 

* os valores dos aditivos não estão incluídos. 

  

8. CONCLUSÃO 

O Relatório evidenciou 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 há falhas na fiscalização dos contratos de 

prestação de serviço contínuo de limpeza e conservação do IFB e de serviço de vigilância. 
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Não se pode deixar de mencionar que as recomendações feitas por esta 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 atualizem as recomendações no SGI, no 

interstício máximo de 90 (noventa) dias, informando sobre a implementação ou não das 

recomendações exaradas neste Relatório de Auditoria Interna. 

Por fim, esta Auditoria Interna agradece a atenção dos gestores que responderam as demandas 

solicitadas e receberam prontamente a equipe de auditoria. 

 

Brasília, 04 de dezembro de 2017. 

 

Atenciosamente,   

 

Sarah Lopes Pinto 

Auditora Interna/IFB 

Patrícia Maciel da Silva 

Auditora 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       /      /2017 

 

________________________ 

carimbo/assinatura 


