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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 
 

 
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA - IFBA 

  
 EXERCÍCIO         : 2014 
 AÇÃO – PAINT/2013 : 19 
UNIDADES          : Campus Salvador 
RELATÓRIO Nº      : 019/2014 
 
Senhora Coordenadora, 
 
Em atendimento à Ação nº 19 - PAINT/2014, concernente à 
“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 Salvador. 
 
 
I – METODOLOGIA 
 
Foi emitida ao Campus Salvador a Solicitação de Auditoria (S.A.) 
nº. 262/2014 na qual solicitou: 
 

- O preenchimento e envio da planilha intitulada “Relação de 
discentes que necessitaram do apoio de intérpretes/tradutores 
de libras/braile no exercício 2014”; 
- O encaminhamento das cópias das Notas Fiscais emitidas pela 
empresa Centro de Surdos da Bahia (CESBA), registrada pelo 
CNPJ 14.770.606/0001-10, referentes ao exercício 2014; e 
- O encaminhamento das cópias dos documentos comprobatórios da 
deficiência dos discentes que necessitaram do apoio de 
intérpretes/tradutores de libras/braile no exercício 2014. 

 
No intuito de proceder às análises programadas para essa 
auditoria, foi solicitado da Pró-Reitoria de Administração e 
Planejamento – PROAP, por meio da S.A. nº. 273/2014, as cópias do 
contrato do Centro de Surdos da Bahia (CESBA) e dos eventuais 
Termos Aditivos. 
 
Devido à ausência de resposta do Campus Salvador, esta Unidade de 
Auditoria Interna ficou impedida de dar prosseguimento aos 
trabalhos programados. 
 



 

   
 

2 
Após ser confeccionado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 
019/2014, o mesmo foi enviado à Direção Geral do Campus 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. 
 
Ante a falta de manifestação do gestor, no prazo fixado, 
converte-se o Relatório Preliminar de Auditoria em Relatório 
Final de Auditoria. 
 
 
 
II- CONSTATAÇÕES/RECOMENDAÇÕES 

 
CONSTATAÇÃO 01: 
 
Considerando que: 

- Foi encaminhada ao Campus Salvador a S.A. nº 262/2014, que 
tratou de informações e documentos relacionados à execução do 
contrato do CESBA; 
- Foi encaminhada à PROAP a S.A. nº. 273/2014 solicitando 
cópias do contrato do Centro de Surdos da Bahia (CESBA) e dos 
eventuais Termos Aditivos. 

 
Informamos que a realização da auditoria pertinente à Ação 19 do 
PAINT/2014 (“Acompanhamento de contratos e fornecimentos de bens 
e serviços adquiridos nas diversas modalidades de licitação e 
sistema de pregão, bem como nas contratações diretas”), referente 
a esse campus, foi prejudicada em virtude do não atendimento 
quanto ao solicitado, fato que inviabilizou a consecução dos 
trabalhos desta Unidade de Auditoria Interna. 

 
Recomendação Preliminar 1: Que esse campus passe a promover o 
atendimento às S.A.’s 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.  

 
RECOMENDAÇÃO FINAL 1: Que esse campus crie mecanismo de 
controle com a finalidade de promover o atendimento às 
S.A.’s oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, de 
modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido por esta 
Unidade. 
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IV- CONCLUSÃO 

 
À vista da ausência de manifestação do gestor face do disposto 
nas Solicitações de Auditoria e na Recomendação inserta no 
Relatório Preliminar de Auditoria nº 019/2014, remetido ao Campus 
Salvador para fins de apreciação e posterior manifestação, 
concluímos pela conversão do “Relatório Preliminar de Auditoria” 
em “Relatório Final de Auditoria”. 
 
Nesse sentido, reiteramos o teor das recomendações, mantendo-as, 
ressalvando que seu cumprimento deverá ser objeto de 
monitoramento/acompanhamento, por parte desta Unidade de 
Auditoria Interna, via “Plano de Providências-2015”, com a 
finalidade de se observar a efetiva implementação das medidas ora 
recomendadas.    
 
Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. Coordenadora 
da Auditoria Interna – IFBA. 
 
 
 
Salvador, 16 de abril de 2015. 
 
Sheila Simone Kosminsky Weber 
Auditora 
Matrícula 1833842 
 
 
 
De Acordo, 
 
Salvador, 16 de abril de 2015. 
 
Eliene Pereira de Cerqueira 
Coordenadora de Auditoria Interna 
Matrícula 2644111 


