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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

U N I DA DE  D E A UD IT OR I A I NT ERN A 
 
Salvador, 03 de setembro de 2013. 

 
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA - IFBA 

  
 EXERCÍCIO         : 2013 
 AÇÃO – PAINT/2013 : 02 
UNIDADE           : Campus Santo Amaro 
 RELATÓRIO Nº      : 004/2013 
 
Senhora Coordenadora, 
 

Em atendimento a Ação nº 02 - PAINT/2013, concernente ao 
“Acompanhamento de contratos e fornecimentos de bens e serviços 
adquiridos nas diversas modalidades de licitação e sistema de 
pregão, bem como nas contratações diretas”, apresentamos os 
resultados observados por ocasião dos trabalhos realizados junto 
ao Campus Santo Amaro. 
 
 
I – ESCOPO DO TRABALHO 
 

Diante da ausência de manifestação, face ao disposto no Relatório 
Preliminar de Auditoria nº 004/2013, encaminhado ao Campus Santo 
Amaro para fins de apreciação e posterior manifestação dos 
gestores responsáveis pela área, o trabalho limitou-se à análise 
dos documentos referentes à contratação da empresa Locrhon para 
prestação de serviço de limpeza e conservação. 
 
 
II – METODOLOGIA 
 

O trabalho foi deflagrado com a emissão da Solicitação de 
Auditoria - S.A. nº. 189/2012, em 23/10/2012, reiterada pela S.A. 
nº. 215/2012, em 05/11/2012, solicitando o envio das Cópias da 
“Aquisição de Material/Serviço” e do contrato relacionado ao 
processo 23284.00054/2012-83, bem como respectivas notas de 
empenho, ordem bancária e notas fiscais/faturas decorrentes da 
execução do mesmo. 
 
Em resposta ao solicitado, foi encaminhada a esta Unidade de 
Auditoria Interna, por meio do Ofício nº. 027/2012-DEPAD, os 
seguintes documentos: 
 

 Cópia do 1º, 2º e 3º Termo Aditivo do Contrato nº. 13/2009; 
 Cópia das Notas de Empenho nº. 2012NE800011 e nº. 

2012NE800050 
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 Notas fiscais eletrônicas diversas; 
 “Consulta Ordem Bancária” diversas. 

 
Tendo em vista que não foi enviada a esta Unidade de Auditoria 
Interna cópia do contrato conforme solicitado, não foi possível 
proceder à respectiva análise. 
 
Diante da insuficiência dos documentos encaminhados, foi 
confeccionado e enviado ao Campus Santo Amaro o Relatório 
Preliminar de Auditoria nº 004/2013, para fins de apreciação e 
apresentação, em sendo o caso, de esclarecimentos adicionais, no 
prazo de 10 (dez) dias, contados da data de seu recebimento. 
 
Decorridos o prazo sem a manifestação do Gestor, foi iniciado o 
trabalho de conclusão, por parte desta Unidade de Auditoria 
Interna, com a elaboração do Relatório Final de Auditoria. 
 
 
III- ANÁLISES EFETUADAS E RESPECTIVAS CONSTATAÇÕES/RECOMENDAÇÕES 

 
A auditoria foi considerada prejudicada, tendo em vista que: 
 

a) Não foi encaminhada a esta Unidade de Auditoria Interna 
a cópia do contrato solicitado, sendo enviado apenas cópia 
dos 1º, 2º e 3º termos aditivos; 
 

b) Não consta nas Notas Fiscais a discriminação detalhada dos 
serviços. 
 
Recomendação 1: Em não havendo, que passe a ter em sua 
guarda, cópia de todos os contratos que são executados nos 
campus. 
 

Recomendação 2: Que informe a empresa Locrhon sobre a 
necessidade de se discriminar nas Notas Fiscais a relação dos 
serviços que estão sendo prestados, bem como os respectivos 
quantitativos. 
 

Recomendação 3: Que passe a promover o atendimento às S.A. 
oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, de modo a não 
prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 
 
Manifestação do Gestor: Não houve. 

 

 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Diante da ausência 
de manifestação acerca da Constatação elencada, mantemos a 
recomendação.  
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IV- CONCLUSÃO 

 
Na análise dos controles internos administrativos, esta Unidade 
de Auditoria Interna busca proceder ao exame minucioso dos 
documentos relacionados ao objeto auditado, com o propósito de 
recomendar ações corretivas que busquem preservar o patrimônio, 
inibir a ocorrência de erros/fraudes e elevar a eficiência e 
eficácia dos serviços prestados por este Instituto.  
Considerando que os documentos solicitados no decorrer do 
presente trabalho não foram disponibilizados em sua totalidade, e 
considerando ainda que a ausência de manifestação perante o 
disposto no Relatório Preliminar de Auditoria nº. 004/2013, 
encaminhado a esse Campus por meio do Memorando nº. 027/2013 em 
21/05/2013, impossibilitou a análise e conclusão dos trabalhos de 
auditoria, ficam mantidas as recomendações constantes no 
retrocitado Relatório Preliminar. 
Nesse sentido, concluímos pela conversão do “Relatório Preliminar 
de Auditoria” em “Relatório Final de Auditoria” e ressaltamos a 
necessidade do acompanhamento/monitoramento da implementação das 
recomendações, via “Plano de Providência – 2013”, a fim de se 
observar a efetividade de adoção das medidas sugeridas. 
 
 
 
Salvador, 03 de setembro de 2013. 
 

Sheila Simone Kosminsky Weber 
Auditora / Gerente da Auditoria Interna 
Matrícula 1833842 
 
 
 

Em observação aos registros e recomendações formuladas pela 
Auditora, face aos trabalhos de Auditoria aqui mencionados, 
acolho a conclusão expressa no presente Relatório.  
 
Considerando que a auditoria interna é uma atividade de 
assessoramento à gestão e busca apoiar o Gestor/Executor na 
condução das atividades administrativas, procurando corrigir 
falhas ou minimizá-las, visando prevenir a ocorrência de eventos 
que afetem, negativamente, o alcance dos objetivos da 
Instituição, cumpre-nos lembrar da necessidade do atendimento aos 
pleitos da Unidade de Auditoria Interna como forma de fortalecer 
o controle interno da Instituição, promovendo o aprimoramento da 
gestão. 
 
Encaminhe-se à Direção do Campus Santo Amaro, com vistas ao seu 
conhecimento. 
 
 

Salvador, 03 de setembro de 2013. 
 
 

Marlene Pereira Vilas Boas 
Coordenadora de Auditoria Interna 
Matrícula 0394065 

 


