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Modalidade Auditoria Independente
 

 

Objetivos e Objetos da Auditoria

 

Aferir a legalidade e a legitimidade dos atos e fatos

contábeis, com propósito de expressar a opinião sobre as

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS encerrada no fulcro do

exercicio financeiro de JANEIRO/2019 A JULHO/2019. A

base em nossas avaliações, foram conduzida de acordo com

as normas brasileiras de auditoria técnica contábil. Essas

normas requerem o cumprimento de exigências éticas dos

auditores e que a auditoria seja planejada e executada com

o objetivo de obter segurabilidade razoável que as mutações

contábeis que formataram as demonstrações contábeis

estão livres de distorções relevantes, erros e falhas

administrativas graves.
 

 

Equipe Técnica:

1- Dirceu Júlio Cantuária de Almeida — Auditor Responsável
 

2- Eliane Joana Cláudio Almeida - Treinne de Auditora
 

3- Welmo da Costa Mendonça — Treinne de Auditor
  Relatório nº: 0022019   
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RELATORIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE CONTÁBIL

Goiânia - Goiás, 09/09/2019

RELATÓRIO AUDITORIA Nº 002/2019

(Exame das Demonstrações Contábeis apuradas e demonstradas

ao final do exercício financeiro do período de JANEIRO/2019 a JULHO/2019)

Aos Administradores e Conselheiros da

CENTRO DE SOLUÇÕES TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO- CENTEDUC

1. Nossos trabalhos foram executados na sede administrativa da CONTRATADA,localizada

à Rua 217 nº 728, Quadra 47 Lote 11 - Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás, os trabalhos de auditoria das

Demonstrações Contábeis apuradas e demonstradas ao fulcro do exercício contábil de JULHO/2019.

2. À CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC- com sede

administrativa da Filial Inscrita no CNPJ/MF — 22.579.469/0002-40, Localização à Rua 101, nº 289, Qd. F-17,

Lt. 29 - Casa 01 - Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74.080-150 - (conforme registro no órgão externo da Receita

Federal do Brasil no endereço eletrônico:

https:/Awww.receitafazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/enpjreva/Cnpjreva Comprovante.asp). Sendo sua

matriz regida por estatuto social, inscrito no CNPJ/MF — 22.579.469/0001-60, Localizada à Rua 101, nº 289,

Qd. F-17, Lt. 29 — Casa 02 - Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74.080-1502 - Goiânia/Goiás, sendo uma Pessoa

Jurídica, na forma de associação civil, sem fins lucrativos, constituída por prazo indeterminado através do

Estatuto Social devidamente registrado no Cartório do 1º Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Pessoa

Jurídica de Goiânia.

3 Sendo o registro Jurídico Social junto ao Cartório 1º Protesto, Registro de Titulos e

Documentos e Pessoa Jurídica de Goiânia - Goiás, conforme Registro de Averbação sob o nº 6149 Prot:

1533886 em 26/07/2017 (documento disponibilizado para consulta no portal da transparência da

CONTRATANTE “http://centeduc.com.briwp-content'uploads/2018/10/ESTATUTO-SOCIALpdf) e ato

Averbado sob o nº 1617117.
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4. À CENTEDUCé uma sociedade civil devidamente qualificada como Organização Social

junto ao Estado de Goias nas áreas: Assistência Social, Cultura, Educação, Desenvolvimento Tecnológico,

Gestão de Atendimento ao Público, Gestão de Serviços Sociais e Auxiliares em Unidades Prisionais,

Integração Social do Menor Infrator e Garantia de Seus Direitos Individuais e Sociais, Pesquisa Científica,

Proteção e Preservação do Meio Ambiente, Saúde, Educação Profissional e Tecnológico, Esportes e Lazer,

Assistência Técnica e Extensão Rural com prazo de duração indeterminado e atuação em todo o território

nacional. Qualificada como Organização Social de Desenvolvimento Tecnológico e de Educação Profissional e

Tecnológica, no âmbito do Estado de Goiás, a entidade que especifica por meio Decreto de Qualificação: nº

8.624 de 06 de abril de 2016, através do processo nº 201500013002489.

5. Os trabalhos foram realizados segundo padrões usuais de AUDITORIA INDEPENDENTE,

incluindo a aplicação de testes nos registros, documentos, posições contábeis e controles subsidiários em

operações julgadas necessárias, juntos aos colaboradores técnicos que operacionalizaram as rotinas,

contábeis, administrativas e financeiras da CENTEDUC. (Papéis de trabalho arquivados para possíveis

consultas — grifo próprio).

6. Nos alicerçamos às normas brasileiras e internacionais de Auditoria, consequentemente,

as provas e evidências que suportam as informações divulgadas nas DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS,

correspondentes ao exercício financeiro apurado e demonstrado no período de “JANEIRO/2019 a

JULHO/2019”, foram trabalhados em premissas de rotinas in-loco onde efetivamente foram geradas as

informações, contidas nas DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

7. A seguir apresentamos nossorelatório em forma longa sobre as referidas Demonstrações

Contábeis e que compreendem:

” Notas Explicativas;

Balanço Patrimonial;

Demonstração de Resultado do Exercício;

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido;

Demonstrações de resultado abrangente;

do
4

4
4

a

Demonstrações do fluxo de caixa;
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CONTSERVS Gestão Contábil e Empresarial Ltda.
CNPJ — 05.253.287/0001-85
CRC empresarial 1594/0-3

Dirceu Júlio de Cantuária Almeida
CRC profissional 11.745-6

Sócio Responsável

l BASE PARA OPINIÃO

8. Nossas avaliações tomaram como base os DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS apurados e

demonstrados para o exercício financeiro de “JANEIRO/2019 a JULHO/2019”, através da aplicação de exames

documentais operacionalizados na sede administrativa da CONTRATADAe as respectivas demonstrações de

sobras ou perdas, das mutações do patrimônio liquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,

bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumodasprincipais políticas contábeis.

9. Nos exames operacionalizados foram conduzidos de acordo com as Normas Brasileiras de

Auditoria (NBC-TA) compreendido no (a):

| Notas Explicativas;

Il. Balanço Patrimonial;

Il. Demonstrações de Resultados;

IV. Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido;

V. Demonstrações de Resultados Abrangentes;

VI. Demonstrações de Fluxo de Caixa.

to. Nossas responsabilidades estão descritas na seção a seguir, intitulada

“RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS”. Para tais

análises declaramos e atestamos, a nossa independência em relação à CENTRO DE SOLUÇÃO EM

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC,respeitando os princípios éticos previstos no Código de Ética

Profissional do Contador e nas Normas Brasileiras dos Profissionais da Contabilidade (NBC), emitidas pelo

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e atestando criteriosamente ao cumprimento às demais

responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Taeear
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11. As demonstrações contábeis acima descritas, estão apresentadas conforme parâmetros

patrimoniais e financeiros do CENTEDUC. O desempenho observado, nas operações e nos fluxos de

disponibilidades e exigibilidades, estão de acordo com as mutações operacionalizadas. Observou-se que a

obediência aos principios e Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), conforme exigências praticadas para

estetipo de sociedade empresarial, definidas societariamente como sociedade empresária sem fins lucrativos e

conforme determina o CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017- SED - CHAMAMENTO 009/2017

REGIONAL/LOTE 05.

12. Atestamos que os trabalhos executados, demonstram evidências suficientes e apropriadas

para fundamentar nossa opinião. As demonstrações contábeis apresenta adequadamente em seus aspectos a

posição patrimonial e financeira do CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO -

CENTEDUC, apuradas e demonstradas ao final do ciclo financeiro do periodo de “JANEIRO/2019 a

JULHO/2019”, Observando que os resultados auferidos em suas operações, no Demonstrativo de Mutações do

Patrimônio Liquido e no Demonstrativo de Fluxo de Caixa, para o exercício financeiro apurados e

demonstrados no periodo acima descrito e as práticas contábeis foram criteriosamente respeitadas em seus

preceitos e normativas, conforme expõe os órgãos externos de fiscalização.

13. Os membros que compõe a gestão organizacional do CENTRO DE SOLUÇÕES EM

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC são responsáveis direto por essas e outras informações, que

formatam os relatórios utilizados pela administração para o processo de tomada de decisão. Nossa opinião

sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer

forma de conclusão de auditoria sobre esse assunto.

14. Nossa responsabilidade alicerçou em analisar, pontuar e buscar evidências nos relatórios

contábeis, afim de exclusivamente avaliar se os dados econômicos e financeiros, validando se tais atos e fatos

registrados nos livros contábeis próprios estão alicerçados sem distorções relevantes. Por isso, não temos

nada a relatar a este respeito.

Il. RESPONSABILIDADES DOS AUDITORES

15. Conforme NORMAS BRASILIEIRA DE CONTABILIDADE (NBC PA 01) - o

“PROFISSIONAL AUDITOR?deve aplicar o máximo de cuidado e zelo, quando da elaboração do Parecer

Técnico, e na exposição de suas opiniões, sugestões e conclusões. Ao dirimir opinião, sobre as posições
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econômicas e financeiras das demonstrações contábeis, o principio da imparcialidade deve ser à base do

parecer, conjuntamente com o princípio da impessoalidade dosfatos. Os examesdosatose fatos registrados e

demonstrados nos relatórios contábeis, têm por objetivo precípuo, a verificação de possiveis falhas, erros e

fraudes. Todavia, nossas opiniões devem considerar a possibilidade da ocorrência de qualquer uma destas

ações.

16. Quando qualquer uma destas eventuais distorções, seja por falhas, fraude ou erro,

afetarem a veracidade das Demonstrações Contábeis, cabe ao auditor independente, ressalva-las

especificamente em seu parecer conclusivo, demonstrando-as, com a exibição nos papéis de trabalho.

17. Declaramos fidedignamente que nossos exames foram conduzidos de forma a atenderas

Normas de Auditoria Independente aplicadas nas Demonstrações Contábeis e das presentes normas e

convenções da classe, objetivando garantir a seguridade e a confiabilidade dos fatos, os quais formataram as

Demonstrações Contábeis apuradas e demonstradas no período de “JANEIRO/2019 a JULHO/2019".

18. As distorções podem ser decorrentes de falhas, fraudes ou erros e são consideradas

relevantes quando, individualmente ou em conjunto, influenciam, dentro de uma perspectiva razoável, as

decisões econômicas e financeiras dos usuários internos e externos, leigos para avaliação de tais relatórios.

Como parte da auditoria realizada, exercemos julgamento profissional e mantemosceticismo profissional ao

longo da auditoria, além disso:

a) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante, independentemente se causada por

falha, fraude ou erro, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para

fundamentar nossa opinião.

b) Avaliamos as adequações das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas

contábeis e respectivas divulgaçõesfeitas pela gestão operacional do CENTRO DE SOLUÇÕES EM

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC.

c) Avaliamos a estrutura e o conteúdo destes demonstrativos, e se os mesmos, correspondem as

transaçõesfinanceiro e os eventos de maneira compativel com o objetivo de apresentação.

HI. QUANTO AO SIGILO PROFISSIONAL E GUARDA PERMANENTE DE ACHADOS

19. As normativas e resoluções do CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC)

conjuntamente com a NBC PA 01 - O sigilo profissional deve ser alicerçado aos preceitos que regem a

responsabilidade legal e ética nas seguintes circunstâncias:
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a) Na relaçõoeentre o auditor e a entidade auditada;

b) Na relação entre os auditores;

c) Narelação entre os auditores e os organismos reguladorese fiscalizadores: e

d) Na relação entre a equipe de auditores e demais terceiros.

20. Nestas condições os exames e opiniões emitidas pelo auditor devem respeitar e

assegurar o sigilo às informações obtidas durante o seu trabalho na entidade auditada, não as divulgando, sob

nenhuma circunstância, sem autorização expressa da entidade, salvo quando houver obrigação legal de fazê-

lo.

IV. QUANTO A OPINIÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

21. Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis encerradas e apresentadas aos

usuários internos e externos, estão adequadamente expostas aos padrões da posição patrimonial e financeira

do CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC, conforme Demonstrativos

Contábeis apurados e demonstrados no período de “JANEIRO/2019 a JULHO/2019” e o desempenhode suas

operações e fluxos operacionais para o exercício financeiro nesta data, de acordo com as práticas contábeis

adotadas no Brasil.

V. PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA

22. Os Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento

profissional, foram os mais significativos para nossa análise e opinião. Esses assuntos foram tratados no

contexto de nossa auditoria das Demonstrações Contábeis como um todo e na formação de nossa opinião

sobre essas Demonstrações Contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses

assuntos, por destacarmos os fatos.

a) PASSIVO COM FORNECEDORES A FATURAR

23. Durante nossas avaliações e validações, constatamos movimentações contábeis do

Grupo de Contas do Passivo Circulante “211.01.17 - FORNECEDORES A FATURAR (PENDENTES

EMISSÃO DE NOTAS). Para estes fatos contábeis e respectivamente financeiros, são exigibilidades

 

assumidas para com terceiros, porém pendentes de serem faturadas, em justificativa aos nossos(
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apontamentos, o setor contábil e responsável técnico da “OS”, que estes fatos são serviços contratados e

prestados para o Contrato de Gestão, com medição dos serviços e documentos comprobatórios devidamente

entregues na “OS”, com isso, nasce o fato gerador contábil, devidamente contabilizado na competência real do

mês de execução em atenção ao princípio contábil da Competência, pendentes apenas do faturamento fiscal

para os demais tramites de pagamento, conforme disponibilidades financeiras. Para tais fatos orientamos haver

em nota explicativa complementar a exposição descritiva dos documentos que geraram tais endividamento

subsequentes.

b) PASSIVO TRABALHISTAS - FOLHA DE PAGAMENTO.

24. Sugerimos aos membros da Diretoria executiva do CENTEDUC, em complemento a

este parecer conclusivo, operacionalizar uma avaliação interna das apurações e apontamentos da FOLHA DE

PAGAMENTO do período de execução do Contrato de Gestão vistoriado. Foram identificadas algumas

inconsistências de cálculos de obrigações sociais e trabalhistas em certas competências. Em complemento

encaminho em arquivo digital “DVD-r” para que possa ser utilizada como ferramenta de avaliação e nos

disponibilizamos para fazer alguns apontamentos dos achados identificados na Folha de Pagamento.

Justificativamente para não haver possíveis contingências trabalhistas no futuro.

25. Justificamos nossa sugestão, conforme princípio contábil da competência, onde a

previsibilidade dos compromissos contratualizado se faz necessário. Porém, de forma sugestiva, avaliamos que

para melhor obediência ao princípio da transparência dos fatos, apontar em nota explicativa, anotações dos

números dos contratos assumidos, conjuntamente com os processos de aquisições destes bens e serviços. O

volume de recursos de aproximadamente 15,63% (quinze virgula sessenta e três por cento) de todo o

“PASSIVO CIRCULANTE” ou “EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO”. Estes fatos, simultaneamente apontam que

haverá a necessidade de auferir repasses futuros para quitação destas obrigações, por isso, justificamos nossa

opinião sugestiva de tal fato.

26. Quanto a estes apontamentos nos “PAPÉIS DE TRABALHO” encaminhados para

verificação e explicações, pedimos devolutiva de cada fato, uma vez que possui disponibilidades para saná-los

financeiramente, então eleva-se a necessidade de haver melhor entendimento, sendo assim, se existe uma

previsibilidade que no mês subsequente todos os fatos estarão resolvidos (relatório disponibilizado como

papel de trabalho complementar — grifo próprio).
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VI. NOSSA OPINIÃO DA AUDITORIA

27. Nas avaliações das políticas contábeis utilizadas durante a execução dos trabalhos

um dos pontos que não podemos deixar de pontuar, é quanto ao SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE

DADOS - ERP contratado pela CENTEDUC,neste ponto, destacamos inconsistências ao bom funcionamento

operacional do CONTRATO DE GESTÃO,entre a OPERACIONALIZAÇÃO, REGISTROS, ENCERRAMENTO

E APURAÇÕES dos mesmos, conforme reunião dialogada com membros da equipe técnica executora da

CONTRANTANTE, especificamente, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FINANCEIRO E

COMPRAS.

28. Ainda em consideração aos endividamentos observados nos demonstrativos

contábeis e não observados nos relatórios financeiros, destaque em nossa opinião, haver justificativas

administrativas financeiras destas obrigações. Há de se observar que existem saldos disponíveis para saná-los

em tempo, e não houve esta ocorrência.

29. Conclusivamente aos gestores do CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E

EDUCAÇÃO - CENTEDUC, norteamos apontar, que para haver maior confiabilidade e veracidade dos

trabalhos e, conceder respaldos contínuos e operacionais aos membros do conselho dosresultados apontados

nos Demonstrativos Contábeis encerrados e apresentados para avaliação e validação do período de

“JANEIRO/2019 a JULHO/2019”, e auditados por esta equipe, estas constatações, devem ser avaliadas pela

equipe técnica da área contábil e encaminhadas à nossa equipe, um parecer de esclarecimentos sobre o

andamento dos nossos apontamentos.

30. Diante do exposto, comunicamo-nos aos gestores, conselheiros e usuários internos e

externos que, durante a observância dos fatos, nossa auditoria fundamenta que nos procedimentos e

apurações contábeis utilizados, NÃO HOUVE M| NSTATAÇÕES RELEVANTES DE AUDITORIA, para

apresentação dostrabalhos. o A
Droeu Julio de Cantuária Alessie

CONTADOR

CONTSERVSGestão ileaiiLtda
CNPJ — 05.293.287/0001-85

 

 

AMIGA CDE BLSIGSIA

CRC Empresarial 1594/0-3

Dirceu Júlio de/Cantuária Almeida

CRC Profissional 11,745-6

Sócio Responsável
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