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1 - Introdução 

 

 

Este Relatório de Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2020, destina-se a 

apresentar os resultados dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna (ADI) do Instituto 

de Tecnologia do Paraná (Tecpar), referente ao exercício de 2020, e foi elaborado em 

observância ao disposto no Regulamento de Auditoria Interna. 

No transcurso do corrente ano, a Auditoria Interna pautou sua atuação nas ações 

previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2020, aprovado pelo 

Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho de Administração, porém, quando necessário 

ou demandado, ampliou suas ações além do PAINT. 
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2 – Tipos de Auditoria 

 

 

• Auditoria de Gestão 

A Auditoria de Gestão tem como objetivo avaliar a regularidade e eficiência da gestão 

administrativa, verificando os resultados alcançados e a aplicação dos recursos públicos 

em conformidade com os princípios básicos da administração pública (legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), bem como apresentar subsídios 

para o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e controles internos da 

Instituição. 

• Auditoria Operacional 

A auditoria operacional tem como objetivo avaliar as ações gerenciais e os procedimentos 

relacionados ao processo operacional, ou parte dele, das unidades, programas de 

governo se for o caso, projetos, atividades, ou segmentos destes, com a finalidade de 

emitir uma opinião sobre a gestão quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e 

economicidade, procurando auxiliar a administração na gerência e nos resultados, por 

meio de recomendações, que visem aprimorar os procedimentos, melhorar os controles e 

aumentar a responsabilidade gerencial. 

• Auditoria Contábil 

A principal linha de atuação da Auditoria Interna é a auditoria contábil, analisando os 

lançamentos, conciliações, demonstrações contábeis, envio de obrigações acessórias, 

acompanhamento da Auditoria Externa, em suas análises e recomendações. 
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3 - Execução do PAINT - 2020 

 

 

A execução das ações é pautada no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT, 

composto por 34 ações, que correspondem às grandes áreas contábeis, como 

imobilizados, despesas administrativas, faturamento, entre outras. Na execução prática 

das ações, ocorrem vários desmembramentos, e por este motivo o número total de 

atuações da Auditoria Interna é maior do que consta no PAINT. Abaixo segue descritivo 

quantitativo das ações segundo PAINT 2020. 

 

Execução PAINT - 2020 

Status Quantitativo 

No Prazo 0 

Finalizado 54 

Atrasado 0 

Parcial 0 

Em execução 0 

Adiado 0 

Total 54 
 

Foram executadas e finalizadas todas as ações previstas no PAINT 2020. 
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4 – Execução Descritiva do PAINT - 2020 

Ação 
do 

PAINT 
2020 

Tema Geral Avaliação Sumária Ações  
Ordem 

de 
Serviço 

Data prevista 
para 
auditoria 

Status Local 
Crítica da Auditoria 

Interna/Observações 

1 

Orientação e 
assessoramento 
aos Gestores do 

Tecpar 

A Auditoria Interna, 
acompanhar o desempenho da 

gestão visando comprovar a 
legalidade e a legitimidade dos 
atos, revisando e avaliando a 

economia, eficiência e 
efetividade dos recursos 

disponíveis. 

A Auditoria Interna, 
acompanhar o 

desempenho da gestão 
visando comprovar a 

legalidade e a 
legitimidade dos atos, 

revisando e avaliando a 
economia, eficiência e 

efetividade dos recursos 
disponíveis. 

06-2020 

No decorrer do 
ano 

Finalizado CAE 
Encaminhado resposta ao CAE 
em 26-05-2020 

07-2020 Finalizado DAF Orientação DAF 

09-2020 Finalizado DAF Orientação DAF 

12-2020 Finalizado DAF Orientação DAF 

17-2020 Finalizado 

Centro de 
Desenvolvimento e 
Produção de 
Imunobiológicos 

Nota 1 

29-2020 Finalizado DAF 

Ressarcimento de despesas 
Fiocruz e ICC. 
Foram analisados todos os 
procedimentos e implantado o 
modelo de cobrança por ofício 
com o ICC e IBMP. 

33-2020 Finalizado PRE Resposta a C.I. SGV 13/2020 

38-2020 Finalizado DAF 

Recomendação de executar 
cobrança por ofício 
Foi adotado como padrão a 
cobrança por Ofício 
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40-2020 Finalizado Divisão de Logística 
Recomendação sobre 
procedimento a ser adotado. 

41-2020 Finalizado Divisão Financeira CI 41-2020 

2 

Elaboração do 
relatório anual de 

atividadesde 
Auditoria Interna - 

RAINT 2019 

Apresentação dos resultados 
dos trabalhos de auditoria 
interna realizados no exercício 
de 2020 

Elaborar e encaminhar 
para aprovação do CAE 
e CAD o Relatório Anual 
de Auditoria Interna - 
RAINT 2019. 

- Fevereiro/2020 Finalizado Auditoria Interna 
Entregue e aprovado pelo CAE 
e CAD. 

3 

Elaboração do 
plano anual de 
atividades de 

Auditoria Interna - 
PAINT 2021 

Planejamento das atividades 
de Auditoria Inerna, contendo 
a programação dos trabalhos 
de Auditoria Interna do Tecpar 

para o exercício de 2020. 

Elaborar e encaminhar 
para aprovação do CAE 

e CAD o Plano Aunual de 
Auditoria Interna 2020. 

- Dezembro/2020 Finalizado Auditoria Interna Aprovado pelo CAE e CAD 

39-2020 Dezembro/2020 Finalizado CAD 
Solicitação de aprovação 
PAINT 2021 

4 

Acompanhamento 
das 

recomendações 
da Auditoria 

Interna 

Acompanhamento do 
cumprimento das 

recomendações constantes 
nos relatórios da Auditoria 

Interna pelos Setores 
envolvidos. 

Acompanhamento 
constante das ações de 

2019 que não foram 
encerradas 

03-2020 

No decorrer do 
ano 

Finalizado 
Div. Orçamentária, 
Financeira e 
Contábil 

Auditado e dentro dos padrões 
contábeis. 

08-2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

Apontamentos da Auditoria 
Externa - Relatório primeiro 
trimestre - Nota 2. 

27-2020 Finalizado DAF 
Apontamentos da Auditoria 
Externa - Relatório segundo 
trimestre - Nota 2. 
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28-2020 Finalizado 
Div. Orçamentária, 
Financeira e 
Contábil 

Apontamentos da Auditoria 
Externa - Linha Telefônica - 
Está em processo de baixa o 
valor referente a direito de linha 
telefônica, tendo o cuidado de 
garantir que o Instituto não tem 
nenhum direito em relação as 
ações de linha telefônica. 

37-2020 Finalizado DAF 
Apontamentos da Auditoria 
Externa - Nota 2. 

5  Imobilizado 

Acompanhamento das 
aquisições e das 
contabilizações nas 
respectivas contas contábeis 

Acompanhamento dos 
imobilizados em 2020. 

16-2020 Agosto/2020 Finalizado 
Div. Orçamentária, 
Financeira e 
Contábil 

Verificado amostra do processo 
de aquisição e incorporação de 
imobilizado, esta em 
conformidade o processo. 

Acompanhamento do 
inventário físico 2019/2020 

Acompanhamento do 
inventário físico 
2019/2020 

- Novembro/2020 Finalizado Divisão Logística 

Foi realizado o inventário físico 
em 2020, estando dentro dos 
padrões de controle patrimonial. 
Algumas melhorias foram 
apontadas e já foram 
implementadas em 2021. 

6 Estoques 
Acompanhamento do controle 
dos estoques 

Acompanhamento dos 
estoques de 2020. 

34-2020 

Novembro/2020 

Finalizado 
Diretoria de 
Tecnologia e 
Inovação 

Nota 3 
35-2020 Finalizado 

Diretoria Industrial 
da Saúde 

36-2020 Finalizado Divisão de Logística 

7 
Aplicação de 

liquidez imediata 
Acompanhamento das 
aplicações financeiras 

Acompanhamento da 
aplicação da norma de 
aplicações financeiras  

01-2020 Abril/2020 Finalizado Setor Financeiro 

Comprovação enviada pelo 
Setor Financeiro que os saldos 
do Tecpar estão devidamente 
aplicados. 
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8 Capital Social 
Acompanhamento e análise 
das variações do capital social 
e sua subscrição. 

Acompanhamento das 
alterações do capital 
social 

- Novembro/2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

Em 2020 o Tecpar recebeu 
aproximadamente R$ 44 
milhões como integralização de 
capital. Será encaminhado 
pedido para inclusão desse 
aporte no capital social do 
Instituto. 

9 
Resultado do 

exercício 
Acompanhamento e análise e 
variações dos lucros 

Acompanhamento e 
análise e variações dos 
lucros 

- Novembro/2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

O prejuízo do Instituto variou de 
R$ 26.149.115,06 em 2019, 
para R$ 72.652.580,48 em 
2020. Aumento de 64%.  
Está de acordo com as normas 
contábeis. 

10 
Custo por 
Absorção 

Custo Integrado/Absorção 

Acompanhamento da 
implantação do Custo por 
Absorção (Custo 
Integrado) 

02-2020 Abril/2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

Nota 4 

11 
Reserva de 

capital 

Acompanhamento e análise de 
formação das reservas de 
capital 

Acompanhamento e 
análise de formação das 
reservas de capital 

- Junho/2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

Está de acordo com normas 
contábeis, políticas externas e 
internas. 

12 
Vendas de 
produtos 

Acompanhamento e análise de 
formação das rotinas de 
vendas e emissão de nota 
fiscal e tributos envolvidos 

Acompanhamento das 
vendas dos produtos do 
Instituto 

10-2020 

Junho/2020 

Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

Auditado e dentro dos padrões 
contábeis e fiscais. 

11-2020 Finalizado Setor Financeiro 
Auditado e dentro dos padrões 
contábeis e fiscais. 

13 
Direitos junto a 

clientes 

Acompanhamento e análise da 
contabilização dos direitos 
junto a clientes 

Acompanhamento da 
conta Clientes 

18-2020  

Agosto/2020 

Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

Auditado e dentro dos padrões 
contábeis e fiscais. 

Auditoria em NFs 
lançadas 

 31-2020 Finalizado Setor Financeiro 
Auditado e dentro dos padrões 
contábeis e fiscais. 

14 
Bancos - Contas 

Correntes 

Acompanhamento e análise da 
contabilização dos 
recebimentos e pagamentos 

Auditoria de 
recebimentos e 
pagamentos 

20-2020 Agosto/2020 Finalizado Setor Financeiro 
Auditado e dentro dos padrões 
contábeis e financeiros. 
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15 
Despesas Gerais 
e Administrativas 

Acompanhamento e análise da 
contabilização das despesas 
gerais e a administrativas 

Acompanhamento de 
suficiência de caixa para 
honrar com os 
compromissos do 
Instituto. 

04-2020 Maio/2020 Finalizado 
Diretoria de Adm. e 
Finanças 

O Tecpar fechou o exercício 
com disponibilidade de caixa de 
R$ 92 milhões, o que não é 
suficiente para honrar com seu 
principal fornecedor em aberto. 

16 Fornecedores 
Acompanhamento e análise da 

contabilização dos 
fornecedores 

Acompanhamento e 
análise da contabilização 
dos fornecedores 

19-2020 Setembro/2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade Auditado e dentro dos padrões 

contábeis. 

32-2020 Setembro/2020 Finalizado Setor Financeiro 

17 Contas a pagar 
Acompanhamento e análise da 
contabilização do contas a 
pagar 

Acompanhamento e 
análise da contabilização 
do contas a pagar 

21-2020 Setembro/2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

Auditado e dentro dos padrões 
contábeis e financeiros. 

18 
M.S. Medic para 

uso humano 

Acompanhamento e análise da 
contabilização das receitas 
com medicamentos para uso 
humano. 

Acompanhamento das 
PDPs 

05-2020 Abril/2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

05-2020 - As PDPs estão em 
fase de nova análise pelo 
Ministério da Saúde, onde 
foram apresentados novos 
Estudos de Viabilidade Técnica 
e Econômica, e o processo 
permanece em andamento. 

19 
Venda de 
serviços 

Acompanhamento e análise da 
contabilização das receitas 
com vendas de serviços 

Auditoria da 
contabilização das 
receitas de vendas de 
serviços. 

- Outubro/2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

As vendas foram realizadas 
dentro das normas contábeis e 
financeiras. 
Em relação à receita 
operacional líquida, teve 
redução de 33%, passando de 
9,7 milhões em 2019 para 7,3 
milhões em 2020. 

20 
Devoluções e 
abatimentos 

Acompanhamento e análise da 
contabilização das devoluções 
e abatimentos 

Auditar as devoluções e 
abatimentos 

30-2020 Outubro/2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

Auditado e dentro dos padrões 
contábeis. 
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21 
Custo de 

mercadorias 
vendidas 

Acompanhamento e análise da 
contabilização do custo da 
mercadoria vendida 

Auditoria de CMV (Custo 
de Mercadoria Vendida). 

- Outubro/2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

Em 2020 o CPV e CVS foram 
de: 
CPV - Custo do produto 
vendido R$ 903,00 
CSV - Custo do serviço vendido 
R$ 2.889.907,70. 
Porém, esses valores não 
refletem todo o perídio, pois a 
custo integrado foi implantado 
somente de junho. Em relação 
ao 2019 não é possível realizar 
uma comparação, pois em 2019 
não foi contabilizado CPV e 
CSV. 

22 
Despesas com 

pessoal 

Acompanhamento e análise da 
contabilização das despesas 
com pessoal 

Auditoria na despesa 
com pessoal. 

22-2020 Julho/2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

Nota 5 

23 Perdas 
Acompanhamento e análise da 
contabilização das perdas 

Auditoria da 
contabilização das 
perdas. 

- Novembro/2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

O total de perdas em 2020 foi 
de R$ 10.169.929,30, e esse 
valor se deve principalmente ao 
provisionamento de descartes 
de vacinas e matérias primas 
de vacina antirrábica, 
totalizando 8,1 milhões. Não é 
possível fazer uma correlação 
entre 2019, pois em 2019 não 
houve lançamento de perdas 
devido a implantação do custo. 

24 
Depósitos 
judiciais 

Acompanhamento e análise da 
contabilização dos depósitos 
judiciais 

Contas contábeis de 
Depósito Judiciais 
(trabalhista) 

23-2020 Setembro/2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

Nota 6 

25 
Remessas em 
consignação 

Acompanhamento e análise da 
contabilização das remessas 
em consignação ativa. 

Razão contábil 
Remessas de 
Consignação - Antígenos 

14-2020 Junho/2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

Nota 7 

26 Intangível 
Acompanhamento e análise da 
contabilização do intangível 

Acompanhamento da 
contabilização do 
intangível 

24-2020 Agosto/2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

Em relação ao intangível, houve 
uma variação de 3% entre 2020 
e 2019. O principal ativo 
intangível do Instituto é o 
sistema Benner ERP. 
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27 Provisões férias 
Acompanhamento e análise da 
contabilização das 
apropriações de férias 

Acompanhamento nas 
contabilizações de férias 

25-2020 Agosto/2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

A apropriação de férias está 
correta, porém, devido a 
parâmetros do ERP, está 
aparecendo um pequeno saldo 
residual. Já foi alvo de auditoria 
e esta sendo trabalhado esse 
aperfeiçoamento. 

28 
Provisões 13º 

salário 

Acompanhamento e análise da 
contabilização das 
apropriações de 13º salário 

Auditado contabilização 
das apropriações de 13º 
salário 

- Outubro/2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

De acordo com análise da 
Auditoria Interna e 
Independente, não foi 
encontrada nenhuma 
inconsistência. 

29 
Índice de liquidez 

imediato 
Acompanhamento da liquidez 
imediato do Instituto 

Acompanhamento da 
liquidez imediato do 
Instituto 

- 
No decorrer do 

ano 
Finalizado 

Setor de 
Contabilidade 

No exercício de 2020 o índice 
de liquidez imediato do Instituto 
foi de 65%. A literatura 
classifica que se o índice estiver 
abaixo de 100%, significa que a 
empresa não tem capacidade 
de pagar de imediato suas 
obrigações. Nesse caso, teria 
capacidade de pagar apenas 
65% de suas obrigações 
imediatas. 

30 
Reservas para 

incentivos fiscais 

Acompanhamento e análise da 
contabilização das reservas 
para incentivos fiscais 

Acompanhamento e 
análise da contabilização 
das reservas para 
incentivos fiscais 

- Outubro/2020 Finalizado 
Setor de 
Contabilidade 

Não foi encontrada nenhuma 
divergência, esta de acordo 
com as previsões legais. 

31 
Gestão de 
compras e 

contratações 

Acompanhamento e análise 
dos processos licitatórios 

Acompanhamento das 
ações do Controle 
Interno em relação a 
processos licitatórios 

- 
No decorrer do 

ano 
Finalizado Controle Interno 

O Instituto em acordo com os 
dispositivos legais disponibiliza 
em seu portal todos os 
processos licitatórios, recursos, 
e relatórios de todas as 
licitações da empresa. Também 
é objeto do Controle Interno 
esse acompanhamento. Tudo 
esta dentro das normativas 
legais. 
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32 
Gestão 

Patrimonial  
Acompanhamento e análise da 
gestão patrimonial 

Acompanhamento e 
análise da gestão 
patrimonial 

15-2020 
26-2020 

Julho/2020 Finalizado 
Diretoria de Adm. e 
Finanças 

Foi realizado o inventário físico 
em 2020, estando dentro dos 
padrões de controle patrimonial. 
Algumas melhorias foram 
apontadas e já implementadas 
em 2021. 

33 
Gestão de 
Recursos 
Humanos 

Acompanhamento e análise da 
gestão de recursos humanos 

Analisa da gestão de 
recursos humanos, como 

acordo coletivo, etc. 
13-2020 Junho/2020 Finalizado 

Divisão de Gestão 
Estratégica de 
Pessoas 

A DAF informou que toda 
questão salarial precisa ser 
aprovada pela CCEE Conforme 
Decreto Estadual 31-2015, e 
que o ACT 2018-2019 encontra-
se judicializado em Segunda 
Instância, e que o ACT 2019-
2020 também está judializado, 
porém, em primeira instância. 

34 
Exigível a curto e 

longo prazo 
Acompanhamento do passivo 
exigível a curto e longo prazo.   

Acompanhamento da 
liquidez do Instituto frente 
às obrigações de curto e 

longo prazo dos 
principais contratos. 

- 
No decorrer do 

ano 
Finalizado 

Diretoria de Adm. e 
Finanças 

Em relação a Passivo de Curto 
e Longo Prazo, estão 
contabilizados dentro das 
normas contábeis, contudo, 
vale um destaque para o 
Fornecedor Roche que 
permanece em aberto. 
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5 – Notas 

 

Nota 1. 

O Centro de Desenvolvimento e Produção de Imunobiológicos (CDI) no exercício 2020 

comunicou a contabilidade a necessidade o provisionamento para baixa de estoque de 

produtos intermediários SVIFH-Bag e produtos finais da vacina Rhabdocell, com valor de 

aproximadamente 7,2 milhões. Diante desse fato, a Auditoria Interna solicitou esclarecimentos 

sobre essa baixa, respondido através CDI 39/2020. 

Esse produto reprovado pelo controle de qualidade esta estocado, provisionado como: 

(-) PROVISÃO PARA PERDA DE ESTOQUE EM ELABORAÇÃO 

(-) PROVISÃO PARA PERDA DE ESTOQUE DE PROD ACABADO 

Sendo assim, aguarda procedimento interno para contratação de descarte do produto e baixa 

contábil. 

 

Nota 2. 

No decorrer do exercício, a Auditoria Independente apresentou ressalvas sobre alguns pontos 

auditados. A Auditoria Interna atuou com todas as áreas envolvidas nas ressalvas, e em 

especial com a Diretoria Administrativa e Financeira (DAF), trabalharam para a resolução dos 

apontamentos. Ao final do exercício restaram as seguintes ressalvas: 

1. Demonstrativo de Resultado sem custos de produtos e serviços vendidos 

2. Custo Integrado, ociosidades e serviços em andamento 

3. Estoques Almoxarifado 

4. Provisão para Contingência 

As questões 1 e 4 já foram sanadas, e as outras estão sendo trabalhadas com a DAF para que 

sejam sanadas o mais brevemente. 

 

Nota 3. 

Ao final do exercício a Auditoria Impendente emitiu a seguinte ressalva: 

 

O saldo contábil da conta Estoques (Almoxarifado) em 31 de dezembro de 2020 é de 

R$3.556.717,93, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 7. No mês de dezembro de 

2020, procedemos acompanhamento da contagem física por amostragem de estoques nos 

almoxarifados situados na CIC, contemplando 60,88% (sessenta, virgula, oitenta e oito por 

cento) do valor contábil dos estoques, e no final constatamos que os estoques físicos 
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representam apenas 53,42% (cinquenta e três, vírgula, quarenta e dois por cento) do valor 

contábil de 31/12/20. Destacamos que não foi possível determinar os efeitos de possíveis 

ajustes nas contas dos estoques sobre as demonstrações financeiras. 

 

Ao longo de 2020 foram realizadas diversas ações e melhorias nos almoxarifados visando 

ajustar os estoques físicos e contabilizados. Foram feitos muitos aperfeiçoamentos e parte das 

divergências resolvidas, porém não foi possível dirimir na totalidade, sendo desta forma 

apontado pela Auditoria Independente. Vale ressaltar que a pandemia atrapalhou muito a total 

resolução dessa divergência. Em 2021 estão sendo tomadas as devidas providências para 

resolver esse problema. 

 

Nota 4. 

Ao final do exercício a Auditoria Impendente emitiu a seguinte ressalva: 

 

Custo Integrado, ociosidades e serviços em andamento 

No mês de junho de 2020, o Instituto iniciou de fato a implantação do custo integrado com a 

contabilidade, todavia, verificamos altos índices de ociosidades com percentual médio de 

90,35% no trimestre de outubro a dezembro de 2020, conforme mencionado na Nota 

Explicativa nº 2.15. A principal causa das ociosidades ocorre pela falta de apontamentos nas 

Ordens de Produção, sendo que no período de junho a dezembro de 2020, o valor destas 

atingiram o montante de R$ 19.392.853,75. Os custos ociosos interferem diretamente nos 

estoques de insumos, nos custos dos serviços vendidos, nos serviços em andamento e 

serviços acabados a faturar. 

Em 31 de dezembro de 2020 havia 201 (duzentas e uma) ordens de produção em andamento, 

as quais consumiram mão de obra e materiais gerais. No entanto o sistema de custos não 

reconheceu os serviços em andamento (estoque) e consequentemente não houve o registro 

contábil. Não sendo possível determinar os efeitos no resultado do Instituto de possíveis 

ajustes nos custos dos serviços vendidos, estoques de insumos, serviços em andamentos e 

serviços acabados a faturar. 

 

Como demonstrado pela Auditoria Independe o custo integrado ainda necessita de 

aperfeiçoamentos que estão em andamento no exercício 2021, como por exemplo revisão dos 

parâmetros de custo de mão de obra, controle de ordens de produção em aberto, etc. 
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Nota 5. 

As despesas com pessoal se mantem estáveis, até poque o Instituto não tem nenhum concurso 

em aberto e não realiza contratações. Contudo é importante verificar um risco que o Instituto 

apresenta em relação aos reajustes salariais determinados por acordo coletivo de trabalho 

(ACT), que a empresa não implanta desde 2018. Essa pendência está criando um passivo 

trabalhista para o Instituto, já que esses acordos estão sendo judicializados, e nas instâncias já 

percorridas, foram desfavoráveis ao Tecpar. Mensalmente são provisionados os valores 

referentes aos percentuais correspondentes aos ACTs, fechando o exercício 2020 em 

aproximadamente R$7,5 milhões, porém, esses valores podem ser majorados devido ao 

processo trabalhista, com juros, correção monetária e multas, entre outras penalizações.  

 

Nota 6. 

Ao final do exercício a Auditoria Impendente emitiu a seguinte ressalva: 

 

Provisão para Contingência 

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 18, a provisão para contingência constituída pelo 

Instituto não é suficiente para cobrir as perdas prováveis, sendo a insuficiência não 

provisionada equivale a R$ 6.879.708,14. Consequentemente em 31 de dezembro de 2020, o 

Passivo não Circulante e Resultado do Exercício estão menores e o Patrimônio Líquido está a 

maior no referido valor. O Pronunciamento Técnico CPC 25 item 14, prevê que as 

contingências passivas com probabilidade de perda classificadas como “Provável” devem ser 

reconhecidas contabilmente. 

 

Essa divergência foi um erro material, sendo prontamente corrigido em janeiro de 2021. 

 

Nota 7. 

Os antígenos veterinários (produtos fabricados e vendidos pelo Tecpar), foram encerrados no 

ano de 2018 com a descontinuidade do laboratório que ficava no Campus Juvevê. A produção 

foi encerrada devido à falta de condições de infraestrutura, que demandaria investimentos 

financeiros para a Instituição, que naquele momento entendeu não ser prioritário. No ano de 

2020, foi instituído grupo de trabalho para a retomada destes produtos. Os trabalhos tiveram 

andamento e atualmente foi contratado projeto básico e executivo das instalações do 

laboratório de produção de insumos veterinários no Tecpar CIC. Sendo assim, a conta contábil 

Remessas de Consignação – Antígenos, encontra-se com saldo zero. 
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6 – Conclusão 

 

 

 O andamento do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2020 encontrou muitos 

desafios no exercício de 2020, principalmente provocado pandemia de Coronavírus, que 

impactou diretamente no funcionamento do Tecpar, com vários funcionários trabalhando em 

home office, diversos infectados, restrições de quantidade de funcionários no mesmo local de 

trabalho, entra outras. Foi realizado um grande esforço por parte do corpo funcional, para que 

todas as obrigações fossem cumpridas. 

 Na execução do PAINT 2020 ficou demonstrado um bom sistema de controle do 

Instituto, porém, o destaque negativo foram os apontamentos da auditoria externa, 

principalmente em relação às divergências de estoque e custo integrado. Essas duas principais 

questões já estão sendo solucionadas e são esperadas as devidas correções já no primeiro 

trimestre de 2021. 

 Outro ponto que vale destaque é em relação à continuidade operacional do Instituto, já 

que suas receitas não fazem frente às despesas, necessitando de suportes do Governo 

Estadual, que estão vindo na forma de integralização de capital, e esse é outro ponto de 

inflexão, pois é necessário o devido cuidado com a aplicação desses recursos, em obediência 

as determinações legais das fontes pagadoras. Também em relação a receitas, vale ressaltar o 

atendimento ao dispositivo da lei 13.303/16, Art. 1º, § 1º. 

 No que se refere a índices econômicos, abaixo são apresentados os índices usualmente 

adotados em editais de licitação: Índice de Liquidez Geral (ILG); Índice de Liquidez Corrente 

(ILC) e Índice de Solvência Geral). Os resultados foram os seguintes: 

Índice de Liquidez Geral ILG = 0,59 

Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,72 

Índice de Solvência Geral (SG) = 1,23 

 São considerados índices satisfatórios maior ou igual a 1 (um). No caso do Instituto ao 

final de 2020 somente a Solvência Geral atenderia a esse requisito. 
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7 – Anexo 
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