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   RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 
 

                             RAINT - 2016 
 
  Objetivando o atendimento das disposições do Decreto nº 3.591/2000 artigos 
14 e 15 e respectivos parágrafos; da IN SFC 01/2001, Capitulo V, Seção I, item II e 
Capitulo X, Seção I, item 13 letra “j”; da Instrução Normativa CGU nº 24, de 
17/11/2015, Capitulo III, artigos 14 e 15, é apresentado o presente Relatório de 
Atividades da Auditoria Interna – RAINT 2016. 
  O relatório abrange as atividades da Auditoria Interna no Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP/PR levadas a efeito no exercício 
social de 2016. 
 
  I – Opinião quanto à implementação e/ou cumprimento pela entidade, ao 
longo do exercício, de recomendações efetuadas pelos órgãos de controle e de 
acompanhamento da entidade: 
 
 
  a) Das recomendações dos Órgãos de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União: 
 
                    No exercício social de 2016 não houve recomendações do Tribunal de 
Contas da União-TCU ou a Controladoria Geral da União-CGU/PR. 
 
  b) Das recomendações formuladas pela própria unidade de auditoria 
interna. 
 

1- Relatório de Auditoria Interna nº 01/2016 
 
     Área verificada: Segurança do Trabalho - CIPA 
    
  Recomendações: 
 

a- realizar a SIPAT. 
   b- eleger nova diretoria ao término do mandato da atual, com 
atendimento do item 5.7 da NR 5 que possibilita a reeleição, se for ocaso. 
   c- buscar o atendimento das recomendações da CIPA-  aquelas 
atribuídas ao SESCOOP/PR. 
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    Providências adotadas: 
    

a- procedida eleição de nova diretoria 
b- realizado treinamento dos componentes da Comissão. 
c- atendimento de diversas recomendações da CIPA, tais como: 

descarte de material; consertos básicos de eletricidade; sinalização 
de extintores; sinalização de saídas e de emergência; adequação do 
estacionamento com colocação de redutores de velocidade e de 
cones.  

       
                    2- Relatório de Auditoria Interna nº 02/2016. 

 
                     Área verificada: licitações e contratos, e de processos de dispensa e 
de inexigibilidade. 
 
   Recomendações: 
     
      Nas verificações realizadas foram constatados adequados 
procedimentos, tanto no processo licitatório quanto nos processos de dispensa e de 
inexigibilidade quanto aos eventos realizados no primeiro trimestre de 2016, com 
atendimento das normas internas e dispositivos legais vigentes. Apenas como 
recomendação foi indicada a necessidade da realização do rateio do custo de 
impressão do Relatório de Atividades de 2015, entre as Entidades: SESCOOP/PR, 
OCEPAR e FECOOPAR. 
 
     Providencias adotadas: 
      
      Rateio e reembolso realizados, com a proporção de cada Entidade. 
 
 
   3- Relatório de Auditoria Interna nº 03/2016 
               
                     Área verificada: Gestão Patrimonial. 
 
                     Recomendação: 
 
               a-realização de inventário de gestão, com revisão e atualização de todos 
os Termos de Responsabilidade e com uma avaliação do estado de conservação dos 
bens da Entidade. 
   b- no atendimento do item 9.5 da Resolução nº 06/2000 elaborar uma 
listagem dos bens passíveis de baixa.    
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                    c-com atendimento dos normativos internos e dispositivos legais, adotar 
as providencias necessárias visando a destinação dos bens irrecuperáveis e/ou 
antieconômicos. 
 
 
     Providencias adotadas 
 
     a-realizado inventário de gestão abrangendo: revisão e atualização de 
todos os Termos de Responsabilidade; elaboração de relação de bens danificados, 
bem como a atualização dos registros patrimoniais no sistema Zeus. 
   b-realizado levantamento e respectiva listagem dos bens passiveis de 
baixa. 
   c-iniciados trabalhos com vistas à elaboração do processo de destinação 
dos bens inservíveis. 
 
           4- Relatório de Auditoria Interna nº 04/2016 
 
                     Área: Controles de Gestão 
  
          Recomendações: 
 
                 a-no atendimento do disposto no item 8 da Portaria nº 500/2016 da CGU 
criar no sitio eletrônico da internet página com o título “Processos de Contas Anuais”.
  
   b- atualizar as postagens das publicações relativas aos processos de 
dispensa e de inexigibilidade e de gestão orçamentária objetivando o atendimento do 
disposto no artigo 13 da Lei n° 13.242/2015. 
    
 
   Providencias adotadas: 
 
   Inserido no sítio eletrônico da internet página com o título “Processos de 
contas Anuais”. 
   Atualizadas as informações relativas aos processos de dispensa e de 
inexigibilidade, e de gestão orçamentária. 
 
 
        5- Relatório de Auditoria Interna nº 05/2016  
 
   Área: Gestão de Pessoas: 
 
       Recomendações: 
 
                     a-ultimar a realização de exame periódico vencido,  conforme 
programado pela área administrativa. 
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       b-efetuar a confrontação dos horários anotados nos cartões externos 
com aqueles constantes de faturas de pedágios buscando confirmar a veracidade dos 
mesmos e um adequado funcionamento do Banco do Horas. 
   c-efetuar o pagamento das horas excedentes a  dez diárias realizadas 
por motivos de força maior e em caráter esporádico. 
 
           Providencias adotadas: 
 
           a-realizada atualização dos exames faltantes. 
   b-desenvolvido pela TI sistema em substituição a ficha azul manual para 
melhoria de controle na área de gestão de recursos humanos. 
                     c-adotadas providencias de melhoria de planejamento buscando evitar a 
ocorrência de jornadas superiores a dez horas. 
   
         6- Relatório de Auditoria Interna nº 06/2016 
 
             Área: Recursos Exigíveis: Tributos Contribuições. 
 
   Recomendação: 
 
   Houve a conclusão de que a área é objeto de corretos procedimentos, 
via utilização de controles internos de verificação que permitem detectar e corrigir 
tempestivamente eventuais falhas na administração dos recursos exigíveis da 
Entidade. Não houve recomendações da auditoria interna no presente relatório. 
 
   Providencias adotadas: 
 
   Desnecessárias. 
 
   7- Relatório de Auditoria Interna nº 07/2016 
 
                       Área: projetos centralizados e descentralizados com especial 
atenção para os processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. 
 
   Recomendações:   
 
   Não houve. Nos exames dos processos relativos à realização de 
eventos, centralizados e descentralizados, assim como na análise dos processos de 
dispensa e de inexigibilidade a Auditoria Interna concluiu por corretos procedimentos 
sem a necessidade de recomendações.  
 
   Providencias: 
 
   Desnecessárias. 
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   8- Relatório de Auditoria Interna nº 08/2016 
 
                       Área: Execução Orçamentária  
 
 
   Recomendação:  
 
   Incremento de ações de execução orçamentária no quarto trimestre do 
exercício, na busca de uma realização mais próxima dos valores fixados para o 
exercício. 
                     Na análise realizada foram constatados adequados procedimentos na 
aplicação dos normativos correspondentes nos desembolsos realizados, sendo que 
os resultados de execução orçamentária, à época dos trabalhos, se apresentaram 
com perspectiva de possível inexecução na sua totalidade. A eventual ocorrência 
desse fato deverá merecer justificativa no relatório de gestão da entidade. 
 
   Providencias: 
 
   Buscar o cumprimento das metas do planejamento anual. 
 
   9- Relatório de Auditoria Interna nº 09/2016 
 
    Área: Licitação e Contratos.  
 
   Recomendações: 
   
   Não houve.  
  
    No presente relatório foram verificados cinco processos licitatórios e 
mais aquele constante do relatório 02/2016, cujos exames abrangeram a totalidade 
dos certames realizados pela Entidade até novembro desse exercício. As verificações 
nessa área de licitação e contratos permitiram concluir que os procedimentos 
adotados foram adequados, com atendimento da legislação e aderentes às normas 
preconizadas pela Resolução n° 42/2014. 
 
 
   Providencias:  
 
   Desnecessárias. 
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   Conclusão do item I, letra “b”, quanto às recomendações. 
 
   Houve recomendações formuladas pela Auditoria Interna que foram 
objeto de acatamento e de implementação imediata assim como o estudo de outras a 
serem implementadas. Não houve recomendações rejeitadas. 
 
   c) Das decisões e recomendações do Conselho Fiscal, Conselho de 
Administração e outros órgãos de regulação e fiscalização da atividade da 
entidade. 
   
   1- Do Conselho Fiscal  
 
   O Conselho Fiscal do SESCOOP/PR, no uso de suas atribuições, 
legais e regimentais, em reuniões ordinárias, tem procedido à verificação da execução 
orçamentária e das respectivas reformulações e também a análise da realização de 
eventos; tem verificado os atos de gestão do Conselho Administrativo, via exame das 
respectivas atas, assim como tem emitido pareceres relativos aos processos de 
prestação de contas e dos relatórios de gestão. 
   A Auditoria Interna, considerando os trabalhos realizados no decorrer do 
exercício, as verificações procedidas, e também em decorrência da participação nas 
reuniões do Conselho Fiscal, é de opinião que o mesmo vem cumprindo 
adequadamente os seus deveres legais e regimentais.  
                      No decorrer do exercício de 2016 houve recomendação específica 
desse colegiado no sentido de ingresso de ação de repetição de indébito  relativa a 
recolhimento de contribuição de 15% incidente sobre serviços prestados por 
cooperativas de trabalho, recomendação acatada, cuja ação está tramitando no 
judiciário, com probabilidade de êxito.   
   Também, quando da análise do PAINT 2017 esse colegiado sugeriu que 
no item que trata do encaminhamento dos relatórios de verificação dos trabalhos da 
Auditoria Interna conste que esse documento é encaminhado regularmente ao 
Conselho Fiscal. 
 
   2- Do Conselho Administrativo 
 
   O Conselho Administrativo, no atendimento das respectivas atribuições 
e prerrogativas, tem deliberado sobre: edição de resoluções e homologação de 
portarias, cujos instrumentos buscam o cumprimento da missão e dos objetivos 
finalísticos da Entidade. 
   Bimestralmente, conforme estabelece o regimento interno, realizou 
reuniões ordinárias para deliberar sobre aprovação de contas, de relatórios de gestão 
com avaliação da execução orçamentária; tratou da aprovação e das reformulações 
orçamentárias e de outras atribuições inerentes a sua condição de órgão deliberativo. 
   Ante o exposto é de se concluir que esse colegiado atendeu 
adequadamente seus deveres legais e regimentais.  
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   d) Das ações relativas a demandas recebidas pela ouvidoria da 
Entidade. 
   Não há ouvidoria instituída na Entidade, não havendo, por consequência, 
ações relativas a eventuais demandas. 
 
   e) Das ações relativas a denúncias recebidas diretamente pela 
Entidade. 
 
   No decurso do exercício de 2016 não ocorreram denúncias diretamente 
à Entidade. 
 
   f) Das obrigações legais em relação às entidades de previdência 
privada. 
                      Não há entidade de previdência privada instituída. O SESCOOP/PR 
também não é patrocinador de instituição dessa natureza. 
 
   h) Cronograma de execução dos trabalhos 
 
   A realização, tanto do presente assim como de todos os demais 
trabalhos que constam dos respectivos relatórios enumerados na sequência, atendeu 
aos objetivos consignados nas propostas do PAINT-2016, com o cumprimento dos 
quantitativos e dos prazos ao final do exercício. 
 
 
   i) Recursos humanos e materiais empregados 
   
   Em todos os trabalhos realizados pela Auditoria Interna, foram utilizados 
os recursos disponibilizados pela Entidade mediante o fornecimento de infraestrutura 
logística e contaram com a colaboração do pessoal vinculado às áreas objeto de 
verificação. 
 
 
   II- Descrição das ações de auditoria interna realizadas em 2016 
 
 
   Relatório  nº 01/2016 
 
   Área verificada: 
 
   Segurança do Trabalho – CIPA 
 
   Escopo dos trabalhos: 
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   -verificar a efetiva constituição da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes no atendimento da legislação vigente e do número de empregados 
existentes.·. 
   - subsidiar a administração no cumprimento de obrigação legal. 
   - subsidiar o Parecer da Auditoria ao final do exercício. 
 
 
   Relatório n° 02/2016 
 
   Área verificada: 
 
   Licitação, Contratos e Dispensas 
 
   Escopo dos trabalhos: 
   
   - dar cumprimento ao PAINT/2016. 
   - verificar os procedimentos na área assim como o atendimento da 
legislação, das resoluções e das normas internas pertinentes às licitações e aos 
contratos. 
   - subsidiar a administração na tomada de decisões e na melhoria de 
procedimentos na área, caso necessário. 
   - fornecer subsídios à Auditoria Interna para a emissão de seu Parecer 
sobre a área no final do exercício. 
   - examinar, em relação ao período objeto do trabalho, os processos e 
respectivos procedimentos vinculados a licitações e contratos, verificando: 
   a)-  os normativos vigentes. 
   b) – atos de designação da CPL-Comissão Permanente de Licitação e 
sua rotatividade nos termos da lei. 
   c)- composição dos processos: editais, publicação, tipos e modalidades 
de licitação,  atas e relatórios da comissão julgadora, atos de adjudicação, termos de 
contrato ou instrumentos equivalentes e outros. 
   d)- licitações canceladas, buscando verificar a sua eventual existência e 
a consistência das justificativas quanto ao interesse e à eficácia do processo. 
   e)- a existência da interposição de recursos, a concessão legal de 
prazos, efeitos suspensivos e decisões proferidas dentro de prazos legais. 
   f) – a situação de regularidade fiscal dos beneficiários de adjudicações 
dos objetos licitados e dos casos de dispensa. 
   g) – os processos de dispensa e de inexigibilidade. 
   h) – a determinação de recomendações onde necessárias, à luz dos 
trabalhos realizados. 
     
   Relatório nº 03/2016  
  
   Área verificada: 
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   Gestão de Patrimonial 
 
   Escopo dos Trabalhos: 
   - cumprir o PAINT 2016. 
   - verificar o atendimento das normas internas e da legislação pertinente 
à área. 
   -avaliar as ações e os procedimentos na gestão patrimonial dos bens da 
Entidade. 
   - efetuar verificações quanto aos seguintes quesitos: 
   a) - contabilização dos bens patrimoniais 
   b)- existências físicas – inventário 
   c)- Comissão de Inventário de Bens 
   d)- termos de responsabilidade 
   e)- confirmação de existências 
   f)- sistema de controle patrimonial 
   g)- baixa de bens 
   h)- meios de transporte 
   i)- contratos de manutenção 
   j) - contratos de seguros 
   k)- depreciação/amortização. 
  
 
   Relatório n° 04/2016 
  
   Área verificada: 
 
   Controles de Gestão – Unidades Gestoras. 
 
   Escopo dos Trabalhos: 
   - cumprir o PAINT/2016. 
   - subsidiar o processo relativo ao Parecer de Auditoria Interna, ao final 
do exercício, quando do exame do processo de prestação de contas do exercício de 
2016. 
   - verificar o cumprimento dos objetivos institucionais e dos normativos 
relacionados à gestão. 
   - verificar o atendimento da legislação, do regimento interno e das 
normas relacionadas à área de gestão, tanto das unidades gestoras quanto dos 
controles internos. 
   - avaliar as ações e os procedimentos quanto à adequação dos atos 
praticados. 
   Proceder a verificações quanto aos quesitos: 
   1-publicidade dos atos de gestão 
   2-atuação do Colegiado Deliberativo 
   3-atuação do Conselho Fiscal 
   4- Rol dos Responsáveis. 
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   Relatório nº 05/2016 
   
   Área verificada: 
 
   Gestão de Pessoas 
 
   Escopo dos Trabalhos 
 
   - confirmar a eficácia, a eficiência e a legalidade dos procedimentos, bem 
como verificar o atendimento das normas internas e da legislação pertinentes à área. 
   -subsidiar o Parecer da Auditoria Interna, no processo de prestação de 
contas do presente exercício, visando o atendimento de normativos que determinam 
opinar sobre a consistência e a segurança da folha de pagamento de pessoal e de 
gestão da área de recursos humanos, em especial quanto ao disposto no item VI, 
artigo 7º, da IN SFC nº 01/2007. 
 
   Procedidas a verificações quanto aos seguintes quesitos: 
   1- recrutamento, seleção e admissão. 
   2- demissões 
   3- folha de pagamento 
         3.01- existências físicas 
       3.02- convenção/acordos coletivos 
       3.03- cálculos, incidências de encargos e recolhimentos. 
       3.04- segurança do sistema de pagamento 
      3.05- reajustes e limites de remuneração. 
   4- horas extras/banco de horas 
   5- benefícios existentes 
   6- diárias 
   7- viagens/passagens 
   8- segurança e higiene do trabalho 
   9- estagiários 
          10- pastas pessoais. 
 
 
   Relatório nº 06/2016   
 
   Área verificada: 
     
   Gestão Financeira-Recursos Exigíveis: Tributos e Contribuições 
   
   Escopo dos Trabalhos: 
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   - dar cumprimento ao PAINT/2016 com vistas à emissão do Parecer de 
Auditoria Interna no processo de prestação de contas do exercício. 
   - verificar o atendimento das normas relativas à gestão financeira, em 
especial quanto aos recursos exigíveis no que se refere às obrigações relativas ao 
recolhimento de tributos e contribuições. 
   - avaliar as ações e os procedimentos visando verificar a sua segurança 
e adequabilidade.  
   Procedidas verificações e exames quanto a: 
   1- retenções tributárias 
       1.01-IRRF 
       1.02-CSLL/COFINS e PIS/PASEP 
       1.03- ISS 
   2- retenções previdenciárias 
   3- recolhimentos das retenções 
   4- restos a pagar 
   5- contas a pagar/fornecedores 
 
 
   Relatório nº 07/2016   
   
   Área verificada: 
 
   Eventos Centralizados e Descentralizados, e 
   Processos de Dispensa e de Inexigibilidade de Licitação 
  
   Escopo dos Trabalhos: 
   - cumprir proposta do PAINT/2016. 
   - verificar o atendimento e o cumprimento dos normativos internos e da 
legislação pertinente à área. 
   - subsidiar o Parecer da Auditoria Interna no processo de prestação de 
contas do exercício de 2016. 
   - verificar e examinar os processos relativos aos eventos centralizados e 
descentralizados observando os aspectos formais e documentais, como: 
   1. Plano de Eventos 
   2. Comitê de Análise de Projetos 
   3. Limites de Dispensa e Justificativas 
   4. Termos de Parceria 
   5. Contratos e outros. 
   6. Exame de Fluxograma e de Rotina de Procedimentos na área. 
 
 
   Relatório nº 08/2016 
 
   Área verificada: 
 

http://www.ocepar.org.br/


 

“Cooperativismo, caminho para a Paz e a Democracia”  

Av. Cândido de Abreu, 501 - Centro Cívico - CEP 80.530-010 - Curitiba/PR 
Telefone: (0xx41) 3200-1100  -  Fax: (0xx41) 3200-1199 

Home-page: www.ocepar.org.br 
Email: ocepar@ocepar.org.br 

13 

   Execução Orçamentária  
 
   Escopo dos Trabalhos: 
 
  - verificar o cumprimento da execução orçamentária do exercício social de 
2016, o grau de execução das metas e as reformulações orçamentárias havidas. 
  - verificar o cumprimento dos normativos relacionados à execução 
orçamentária. 
  - subsidiar o Parecer da Auditoria Interna. 

 
 
  Relatório nº 09/2016 
   
  Área verificada 
 
  Licitação e Contratos (continuação) 
 
  Escopo dos Trabalhos: 
 
  - dar cumprimento ao PAINT/2016. 
  - verificar os procedimentos assim como o atendimento da legislação, das 
resoluções e das normas internas referentes a licitações e contratos. 
  - dar continuidade aos trabalhos de verificação constantes do relatório 02/2016 
na área de licitação e contratos. 
  - subsidiar a Auditoria Interna na emissão do seu Parecer no processo de 
prestação-Relatório de Gestão - das contas do exercício de 2016. 
 
  
  Outras ações da Auditoria Interna 
 
  Como Ações da Auditoria Interna realizadas em 2016, além daquelas nas áreas 
de gestão e operacional, merecem citação mais três que geraram documentos 
formais. 
                     a-Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT/2015. 
                     b-Relatório   e    Parecer da Auditoria Interna relacionados   à prestação   
de   contas   do SESCOOP/PR do exercício de 2015, via análise do Relatório de 
Gestão da Entidade. 
                     c-Elaboração e encaminhamento do Plano Anual de Atividades da 
Auditoria Interna-PAINT/2017. 
 
             Comparativo: Atividades e Horas Planejadas x Executadas 
 
  Cumprido o programa de trabalho da Auditoria Interna previsto para o exercício 
de 2016 e comparado o número de horas previstas com a respectiva execução 
apresenta-se o quadro a seguir demonstrado. 
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A T I V I DA D E S  

                            H  O  R  A  S 

Previstas        %             Realizadas        % 

 
Horas líquidas possíveis 

  
     800 

 
  100,00 

 
      928 

 
   116,00 

Auditorias :   de  Gestão    e  
                     Operacionais 

 
     400 

 
   50,00 

 
      469 

 
   117,25 

Análise da Prestação de Contas 
                    de  2015 

 
       80 

 
   10,00 

 
       60 

 
     75,00 

Reserva técnica-apoio, pré  e pós 
auditoria,planejamento e relatórios 

 
     130 

 
   16,25 

 
      100 

 
     76,92 

Outras-relat/planej.anuais,atualiz. 
treinamento,eventos e outras. 

 
     190 

 
   23,75 

 
      299 

 
   157,36 

   
 
 
 
  Dos recursos financeiros utilizados 
   

 
 
         I  T  E  N  S      

 
          VALORES         -   EM   R$ 
 
        Orçados  

 
        Realizados 

 
Manutenção e Funcionamento 

 
       195.700,00 

 
        144.289,21 

 
Percentuais 

          
         100,00% 

           
             73,73%    

  
 
 
   III- Emissão de opinião da auditoria interna sobre a gestão da  
unidade, a  partir dos trabalhos realizados. 
 
                     1-Cumprimento de metas. 
 
   1.a – Valores Orçamentários 
 
   Das Receitas  
 
   As receitas, excluídos os valores relativos ao saldo do exercício anterior, 
para o exercício de 2016 foram estimadas em R$  46.154.745,00. 
   O valor efetivamente arrecadado foi de R$ 48.089.406,58, cuja 
realização representa 104,19% do montante previsto. 
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   Assim no que se refere às receitas, houve uma realização percentual 
superior aos valores orçados, confirmando apontamento de trabalho da Auditoria 
Interna constante do relatório nº 08/2016. 
 
 
   Das Despesas 

 
   As despesas para o exercício foram fixadas em R$ 49.600.000,00 e a 
sua realização foi de R$ 43.775.763,48 cujo montante representa 88,26% dos valores 
orçados para o exercício.  
   A não realização do total dos valores fixados como despesas nas 
atividades finalísticas da Entidade deverá ser objeto de justificativa pela 
administração, via respectivas áreas, no Relatório de Gestão. A possibilidade da não 
realização plena dos valores orçamentários relativos aos desembolsos foi objeto de 
apontamento do Relatório de Auditoria Interna nº 08/2016, o que se confirmou ao final 
do exercício, tendo havido um crescimento das receitas superiores às previstas e a 
não realização total das despesas, cujas razões não há como avaliar no presente 
momento pela falta do citado Relatório de Gestão. 
  
   1.b- Quantitativo de Eventos 
 
   As atividades finalísticas da Entidade são cumpridas via Gerencias: de 
Autogestão e Monitoramento, e a de Desenvolvimento Humano. 
   A Auditoria Interna quando da realização dos trabalhos nas áreas 
operacionais procedeu a verificações quanto à realização dos eventos levados a efeito 
por estas duas Gerencias. Contudo, sua avaliação final é possível somente após o 
encerramento do exercício social, com base nos dados inseridos no Relatório de 
Gestão e o seu cotejamento com as metas e os quantitativos estabelecidos para o 
exercício pelas gerencias respectivas e pela administração da Entidade, cujo relatório 
ainda não estava concluído à época de elaboração do presente relatório.    
   Até o exercício de 2007 havia coincidência de datas em relação ao prazo 
de encaminhamento do RAINT e aquele de encaminhamento do Relatório de Gestão 
ou do Processo de Prestação de Contas, pela Entidade. Contudo, a partir do exercício 
de 2008, em decorrência dos normativos editados pelo Tribunal de Contas da União- 
TCU os prazos para encaminhamento dos Relatórios de Gestão da UJ foram alterados 
para o mês de maio do ano subsequente.  Já o prazo para encaminhamento do RAINT 
foi alterado pela IN CGU 24/2015 tendo como data final de disponibilização o último 
dia útil de fevereiro do ano seguinte a que se refere. Este descompasso faz com que 
à época de finalização do RAINT a Entidade ainda não disponha do seu relatório de 
gestão concluído. Este fato não vem permitindo a análise dos números finais o que 
somente é possível quando da apreciação do processo de prestação de contas para 
emissão do respectivo parecer da Auditoria Interna. 
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                     2-Avaliação de indicadores 
 
                      Pelas mesmas razões expostas no item anterior os indicadores serão 
objeto de verificação quando da análise do Relatório de Gestão do exercício de 2016. 
 
 
                    3-Avaliação dos controles internos  
 
    O Regimento Interno não foi objeto de alterações em 2016.    
  
 
   Resoluções 
 
   No exercício de 2016 foram editadas as seguintes: 
 
   Resolução nº 45/2016, de 26/08/2016 que orienta e normatiza a 
execução orçamentário-financeira e regula o Fundo Fixo de Caixa.   
Revoga a Resolução n° 28/2005. 
   Resolução nº 46/2016, de 26/08/2016, que normatiza a contratação de 
instrutoria e o plano de trabalho das cooperativas. Revoga a Resolução nº 39/2013. 
   Resolução nº 47/2016, de 08/12/2016, que institui o Programa Ocepar 
de Certificação de Conselheiros. 
   Resolução n° 48/2016, 08/12/2016, que estabelece o Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Profissional Cooperativo. 
   Resolução nº 49/2016, de 08/12/2016, que revoga e atualiza a 
Resolução nº 34/2009  regulamentado o pagamento de diárias e de passagens para 
empegados, diretores, conselheiros e colaboradores do SESCOOP/PR. 
 
    
   Portarias 
 
   No exercício de 2016 foram editadas as seguintes: 
 
   Portaria nº 01/2016, com vigência até 15 de janeiro de 2017, que define 
os parâmetros de participação do SESOCOP/PR em cursos, palestras e treinamentos 
e a contrapartida das cooperativas em eventos descentralizados. 
   Portaria nº 02/2016, de 01 de abril de 2016, de nomeação para o Cargo 
de Gerencia. 
   Portaria 03/2016, de 19 de abril de 2016, que nomeia empregados em 
função gratificada.  
   Portaria nº 04/2016, de 25 de abril de 2016, que constitui Comissão Mista 
de Avaliação de Plano de Previdência Privada da OCB. 
   Portaria nº 05/2016, de 01 de junho de 2016, que constituiu o Comitê 
Gestor de Tecnologia e Segurança da Informação. 
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   Portaria nº 06/2016, de 02 de junho de 2016, que constituiu Comissão 
de Licitação e Leilão. 
   Portaria nº 07/2016, de 29 de julho de 2016, que nomeia empregado em 
função gratificada. 
   Portaria nº 08/2016, de 08 de dezembro de 2016, que estabelece a 
tabela de pontuação na certificação dos Conselheiros conforme Resolução nº 
47/2016. 
   Portaria nº 09/2016, de 26 de dezembro de 2019, com início de vigência 
em 02 de fevereiro de 2017, que constitui e nomeia os componentes de Comissão 
Técnica para apuração em processo administrativo. 
   Os trabalhos realizados pela Auditoria Interna no decorrer do exercício 
de 2016 permitem concluir que a Entidade possui normativos internos suficientes e 
adequados ao cumprimento dos princípios de controles internos. 
 
   

4-Regularidade dos procedimentos licitatórios 
 
   4.01- Processos de dispensa e de inexigibilidade: 
 
   Nos exames procedidos no decurso do exercício, relativos à execução 
de eventos, dentre outros itens, foi procedida a verificação dos processos de dispensa 
e de inexigibilidade de licitação, conforme consta do Relatório de Auditoria Interna nº 
07/2016.  O trabalho verificou o atendimento da legislação, das normas e das 
resoluções internas pertinentes à matéria, em especial quanto aos limites de dispensa, 
as justificativas, os termos de parceria, os contratos e outros. 
   Conforme rotina de procedimentos e normativos respectivos o 
enquadramento das despesas para fins de dispensa ou de inexigibilidade é feito pelo 
Coordenador Administrativo e/ou área requisitante e a homologação é feita pelo 
Superintendente ou pelo Presidente da Entidade.  
   Nos trabalhos realizados foram constatados adequados procedimentos 
para situações de dispensa e a existência de casos pontuais com coleta de preços 
nos pagamentos relativos à locação de salas, de pagamentos de coffe break e de 
refeições - quando da realização de eventos no atendimento das atividades finalísticas 
da Entidade.    
  
   4.02- Processos Licitatórios  
  
   Os Relatórios de Auditoria Interna nº 02/2016 e nº 09/2016 sintetizam os 
trabalhos realizados na área de Licitação e Contratos relativos ao exame dos 
processos licitatórios, cuja verificação concluiu por adequados procedimentos. 
 
   A síntese dos trabalhos realizados é a seguinte: 
   
   I- Edital nº 01/2016 
 

http://www.ocepar.org.br/


 

“Cooperativismo, caminho para a Paz e a Democracia”  

Av. Cândido de Abreu, 501 - Centro Cívico - CEP 80.530-010 - Curitiba/PR 
Telefone: (0xx41) 3200-1100  -  Fax: (0xx41) 3200-1199 

Home-page: www.ocepar.org.br 
Email: ocepar@ocepar.org.br 

18 

   Modalidade: Pregão Presencial 
   Tipo: Menor Preço por Lote 
   Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços gráficos.   
                                                       
                    Valores requisitados(preço máximo do edital): 
                    a-Lote 1  .................R$   150.652,00 
               b-Lote 2 .................R$     74.805,00 
             c-Lote 3 ................. R$    31.905,00 
              Total .......... R$   257.362,00 
 
            Da adjudicação:  
            a-Lote  1   ............... R$    99.750,00 
                b-Lote  2   ..............  R$    41.900,00 
              c-Lote  3   ...............  R$   13.680,00   
                                Total............  R$ 155.330,00 
 
   Participantes do certame: 

          a-GRÁFICA RADIAL  LTDA-EPP 
          CNPJ  81.709.495/0001-24 
 b- GRACIOSA GRÁFICA E EDITORA LTDA 
  CNPJ 04.686.940/0001-37 
 c- LUNAGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA 
                CNPJ 12.589.764/0001-43 
 d- IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA-ME 
    CNPJ 13.704.494/0001-37 
 e- GRÁFICA E EDITORA LIDER LTDA -EPP 
    CNPJ  79.935.102/0001-59 
 f- GRÁFICA MANSÃO LTDA 
    CNPJ 79.730.008/0001-63 

      
   Empresas vencedoras: 
 
   a-Lotes: 1 e 2   
        IMRESSOART ADITORA GRÁFICA LTDA 
      b-Lotes  3 
          GRÁFICA RADIAL  LTDA -EPP   
     
   II- Edital nº 02/2016 
 
   Modalidade: Pregão Presencial  
   Tipo: Menor preço global por lote 
   Objeto: Serviços Gráficos. 
   Valores requisitados (preço máximo do edital): 
    Lote 1 .....................  R$    90.340,00   
    Lote 2 ....................    R$ 130.020,00 
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    Lote 3 ....................    R$     3.370,00 
    Lote 4 ....................    R$   45.560,00 
              TOTAL .............    R$ 269.290,00 
 
   Valores adjudicados: 
    Lote 01 ....................  R$    58.500,00 
          Lote 02 ....................  R$    78.500,00 
      Lote 03 ...................   R$      1.500,00 
    Lote 04 ...................   R$    26.000,00 
                    TOTAL .............   R$   164.500,00 
 
   Empresas participantes do certame: 
 
   a-GRÁFICA RADIAL LTDA 
       CNPJ 81.709.495/0001-24 
 
   b-MATINHOS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ME 
       CNPJ 11.062.939/0001-05 
 
   c-EDITORA PARANAENSE EIRELLI-ME 
       CNPJ 78.735.941/0001-60 
 
   d-IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA-ME 
       CNPJ  13.704.494/0001-37 
 
   e-GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 
        CNPJ  75.104.422/0001-06 
 
   f-VERDEGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME 
        CNPJ 09.429.989/0001-28 
 
   g- FINALIZA EDITORA E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 
              CNPJ 11.261.071/0001-64 
 
 
   h- AJIR ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA 
        CNPJ 84.841.931/0001-02 
 
   i-LISEGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA 
         CNPJ 81.894.172/0001-58 
  
   j-PAPEL OURO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 
         CNPJ 12.899.245/0001-81 
 
   Empresa vencedora :  
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       IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA-ME 
       CNPJ  13.704.494/0001-37 
 
 
 
   III – Edital nº 03/2016 
                       
   Modalidade: Pregão Presencial 
   Tipo: Menor Preço por lote 
   Objeto: Valor de serviço para emissão de passagens- aéreas e 
terrestres- e de locação de veículos. 
   Valores máximos constantes do edital: 
                      Lote 01- valor por passagem .............  R$  28,00 
                      Lote 02- valor por veículo locado........ R$  25,00 
 
            Valores adjudicados: 

         Lote 01 ................R$   9,07  por emissão de passagem    
         Lote 02 ................R$ 10,07  por veiculo locado 

  
   Empresas participantes do certame: 
 
   LOUVRE VIAGENS EIRELLI -ME   
    CNPJ 17.875.226/0001-39 
 
   ANTHURIUM PASSAGENS E TURISMO LTDA 
     CNPJ 84.947.753/0001-07 
 
   WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 
      CNPJ 07.340.993/0001-90 
 
   DECISÃO PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP 
      CNPJ  81.733.883/0001-40 
 
   ITS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP 
      CNPJ 03.667.498/0001-39 
 
   AMN”S VIAGENS E TURISMO LTDA ME 
     CNPJ 15.097.102/0001-44 
 
   Empresa vencedora: 
 
              ITS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP 
      CNPJ 03.667.498/0001-39 
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   IV- Edital 04/2016 
 
   Modalidade: Pregão Presencial 
   Tipo: Menor Preço 
   Objeto: aquisição de equipamentos de informática 
   Valores requisitados (conforme Termo de Retificação do Edital pág.50): 
                 Lote 01 ...........R$   24.921,00 
                 Lote 02 ...........R$   87.089,60 
                       TOTAL......R$ 112.010,60 
 
 
 
   Valores adjudicados:  
        Lote 01 .......    R$   21.300,00 
                  Lote 02........    R$   79.300,00 
            TOTAL.....   R$ 100.600,00    
 
   
   Empresas participantes: 
  
   INTERSOFT SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA EIRELLI 
     CNPJ  07.865.818/0001-16 
 
   PEREIRA & JUSTUS EIRELLI – EPP 
     CNPJ  04.928.468/0001-00 
 
   Empresa vencedora do certame: 
   
             PEREIRA & JUSTUS EIRELLI – EPP 
     CNPJ  04.928.468/0001-00 
 
 
   V- Edital  05/2016 
 
   Modalidade: Pregão Presencial 
   Tipo :Menor preço 
   Objeto:  contratação de serviços de empresa do ramo de alimentação. 
   Valor requisitado: 
    Lote  único................   R$   162.060,00 
   Valor adjudicado:  
    Lote  único...............   R$    148.000,00 
  
   Participantes do certame: 
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   RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
     CNPJ 76.900.463/0001-71 
 
   OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA 
      CNPJ 03.118.192/0001-23 
 
   CAPRI PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 
      CNPJ 07.122.148/0002-29 
 
   Empresa vencedora do certame: 
 
   RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
     CNPJ 76.900.463/0001-71 
 
 
 

5-avaliação do gerenciamento da execução de convênios. 
 

   Item não aplicável à Entidade por não ter havido no exercício de 2016 
qualquer transferência de recursos via eventuais convênios.  
 
 
            6- verificação da consistência da folha de pagamento de pessoal. 
   
   Os procedimentos relativos à elaboração da folha de pagamento, aos 
cálculos correspondentes, às guias de recolhimento e aos demais relatórios 
respectivos, bem como o cálculo das férias e das rescisões contratuais, são realizados 
via programa denominado “Cordilheira Server”. O programa é de propriedade do 
Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR, cuja 
utilização é feita via contrato de gestão com esta Entidade. O programa é objeto de 
atualização sempre que ocorrem alterações na legislação trabalhista, previdenciária 
ou outras relacionadas à gestão de pessoas.  
  Nos trabalhos realizados, conforme Relatório nº 05/2016, foi confirmada a 
existência física dos empregados constantes da folha de pagamento. Não foi 
constatada a existência de ex-empregados no cadastro de pessoal ou na folha, nem 
duplicidade de registro cadastral ou de pagamento de pessoal sem vínculo 
empregatício formal.  
 
   IV – Fatos relevantes de natureza administrativa ou organizacional 
com impacto sobre a auditoria interna. 
 
   No decurso do exercício social de 2016 não ocorreram na Entidade fatos 
relevantes de natureza administrativa ou organizacional com reflexo ou impacto nos 
trabalhos da auditoria interna.  
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   V- Desenvolvimento Institucional e Capacitação da Auditoria 
Interna. 
   
   No exercício de 2016, em programa de capacitação dos empregados da 
Entidade, a Auditoria Interna participou dos seguintes eventos: 
             1-Curso de Direção Defensiva com duração de 12 horas. 
          2-Curso de Proficiência em Português, com duração de 40 horas. 
   3-Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, com 
duração de 08 horas. 
   - GEOR- Gestão Estratégica Orientada à Resultados, com duração de 
26 horas. 
   5-Palestra: Novembro Azul, com duração de 01 hora. 
   6-Segurança em TI, com duração de 16 horas. 
   7-Encontro Estadual de Cooperativistas- duração de 08 horas. 
   8-Palestra Sipat, com duração de 01 hora. 
 
   Total de horas .........................................................102       
 
   Não houve ocorrência de revisão de normativos com reflexo na Auditoria 
Interna, nem redesenhos organizacionais com impacto sobre  ela. 
 
 
 
  Conclusão 
 
                    O presente relatório traz a síntese dos trabalhos da Auditoria Interna do 
exercício de 2016 cujo detalhamento consta de nove relatórios decorrentes dos 
exames e verificações em áreas específicas. Referidos relatórios foram 
encaminhados à Administração, ao Conselho Fiscal e ao Órgão de Controle Interno. 
  A Unidade, no atendimento dos normativos correspondentes, buscou cumprir a 
sua missão bem como atender o seu plano anual de atividades cujos resultados, ao 
final do exercício, permitem concluir pelo atendimento dos objetivos propostos. 
  A Unidade de Auditoria Interna deseja externar os seus agradecimentos 
àqueles que contribuíram para a plena realização dos trabalhos, em especial aos que 
atuam na estrutura operacional da Entidade, pela efetiva colaboração prestada. 
 
                                          Atenciosamente 
 
                                       Curitiba, 20 de fevereiro de 2017. - 
 
                                           Tadeu Duda – Auditor Interno 
 

http://www.ocepar.org.br/

