PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
003/2021
4º Bimestre
Processo
109/2021

Objeto
Auditado
Dispensa e/ou Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde,
Inexigibilidade Fundo Municipal de Assistência Social
e Fundo Municipal de Assistência
Social

O trabalho de Auditoria segue as definições constantes no Manual
Técnico de Auditoria Interna, aprovado pelo Decreto nº 3.772/2020,
constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo
examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos,
das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do
auditado.
O trabalho de Auditoria é composto por diversas fases, iniciando pelo
planejamento que expressa o propósito da auditoria a ser atingido e
condiciona aos meios de alcançá-los; a execução é a fase de
condução onde serão levantados dados, coleta de evidências,
aplicação de testes, avaliação dos controles e consulta a sistemas,
resultando nos achados de auditoria; a última fase consiste em
apresentar o resultado através do relatório conclusivo que deve
conter, caso haja, as recomendações ao Gestor.
1 - DO PLANEJAMENTO
As atividades de auditoria da Unidade Central de Controle Interno UCCI planejadas para o exercício de 2021 constam no Plano Anual de
Auditoria Interna – PAAI (Anexo II).
O objeto da auditoria instaurada refere-se a análise dos processos
abertos por Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação,
ocorridos na Prefeitura e Fundos, iniciados e concluídos no exercício
de 2021.
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2 - DA EXECUÇÃO
2.1 - OBJETO DA AUDITORIA
O objeto da auditoria será análise de todos os processos de Dispensa
e/ou Inexigibilidade de Licitação ocorridos no exercício de 2021 com
base nas disposições legais vigentes. Serão analisados todos os
processos da Prefeitura, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo
Municipal de Saúde e Fundo de Desenvolvimento Municipal.
2.2 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
A Auditoria instaurada refere-se a todo o exercício de 2021 e
compreenderá a análise bimestral com a divulgação dos resultados
até o final do bimestre subsequente. Serão analisados 100% dos
processos de Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação.
2.3 – FORMA DE EXECUÇÃO DA AUDITORIA
Trata-se de auditoria regular e que possui caráter preventivo. Será
utilizado o método de confirmação através de check list, visando
verificar se foram observados os procedimentos em detrimento aos
atos legais.
2.4 - LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS
Os dados serão coletados/extraídos através de consulta ao Sistema
de Contabilidade, ao sistema de Gestão Eletrônica de Dados - GED e
ao Portal da Transparência. As informações não disponíveis nos
sistemas serão solicitadas ao respectivo setor, caso necessárias.
2.5 - ANÁLISE DOS DADOS
Foram analisados 27 processos, sendo 18 por Dispensa de Licitação e
09 por Inexigibilidade de Licitação do período de julho a agosto/2021,
resultando em um montante de R$ 432.770,54 conforme
demonstrado na tabela 1.
Entidade
Prefeitura
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de A. Social
Fundo de Des. Municipal
Total
Tabela 1

Dispensa de
Licitação
161.063,58
25.237,07
0,00
0,00
186.300,65
2

Inexigibilidade
de Licitação
246.469,89
0,00
0,00
0,00
246.469,89
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Os processos foram analisados em detrimento as exigências contidas
no Decreto Municipal nº 3.376/2019 que dispõe sobre a utilização de
modelos padronizados nos pedidos de contratações, considerando os
termos do art. 15, § 7º da Lei 8.666/93; art. 3º da Lei 10.520/02 e
art. 103, I, alínea “a” da Lei Orgânica do Município. O referido decreto
traz em seus anexos check list para cada tipo de contratação e que
deve ser adotado no âmbito da administração municipal para todos
os casos como forma de padronização na instrução processual.
Em detrimento ao Decreto Municipal nº 3.363/2019 que dispõe sobre
a formalização e elaboração de contratos na administração pública,
que em determinados casos fica dispensável e/ou facultativo.
Em detrimento ao Decreto Municipal nº 3.365/2019 que dispõe sobre
a dispensa de oitiva prévia da Procuradoria Geral do município em
determinadas matérias.
Em detrimento ao Decreto Municipal nº 3.297/2019 que atualiza os
valores das modalidades de licitação observado o art. 23 da Lei nº
8.666/93.
E em detrimento a todos os Decretos a serem editados que
dispuserem sobre a adoção de medidas temporárias e emergenciais
de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus).
Nas tabelas 2 a 4 encontra-se demonstrada a relação dos processos
por Dispensa e Inexigibilidade de Licitação firmados com seus
respectivos valores e favorecidos. Não houve processo por Dispensa
e/ou Inexigibilidade de Licitação no Fundo Municipal de Assistência
Social e no Fundo de Desenvolvimento Municipal.
2.5.1 – Constatações
Processo GED 7159/2021
Objeto: Show da dupla Ulisses e Wesley na final do campeonato da
série B de futsal masculino, desenvolvido pela Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, no ginásio de Esportes Municipal, em Conceição do
Castelo – ES.
Favorecido: Wesley Rosa de Oliveira MEI
Valor: 1.000,00
Constatação: Contratado não possui no CNPJ a atividade permitida
para firmar contrato com o objeto “Show Musical”. Consultando a
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, foi
identificado a existência de “Produção Musical” (CNAE 9001-9/02),
ausente no referido CNPJ.
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Processo GED 5600/2021
Objeto: Aquisição de materiais de construção para atender as
demandas das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos e Educação
da Prefeitura de Conceição do Castelo – ES.
Favorecido: Garbelotto Comércio de Material de Construção EIRELI
Valor: 45.469,00
Constatação: Justifica o requerente que trata-se de emergência e
apresentou as seguintes justificativas:
“Considerando as fortes chuvas que ocorreram no município, tanto na
sede, quanto no interior; Considerando que as catástrofes naturais
que são imprevisíveis acarretando prejuízos para a municipalidade;
Considerando a necessidade da recuperação e reforma dos prédios
escolares, devido ao retorno das aulas; Considerando a necessidade
de ampliação da oficina, devido ao aumento na manutenção e
conserto da frota municipal; Considerando a necessidade de
construção do muro na nova Rodoviária do Município, para garantir a
segurança e evitar que a construção seja depredada e invasão por
vândalos; Considerando a necessidade da reforma e construção
das redes pluviais de esgotos nos bairros Nicolau de Vargas e Silva
e Boa Esperança, tendo em vista a saúde dos moradores e o
melhoramento do saneamento básico do município”.
O referido processo foi iniciado em 02.07.2021 com emissão de Nota
de Empenho em 20.07.2021 e Nota de Pagamento emitida em
06.08.2021.
Verificando a existência do mesmo objeto foi constatado que na data
de 15.02.2021, foi iniciado o protocolo GED 1328/2021 para
aquisição de material de construção no valor de R$ 16.674,00 por
Dispensa de Licitação, justificado pela Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, que a “contratação do objeto é de suma
importância devido ao fato da licitação ter sida fracassada”.
Trata-se do Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preços n.
011/2020, que não foi fracassado, o que ocorreu é que a maioria dos
itens foram fracassados. O resultado foi homologado em
17.03.2021.
Constatado que em 29.06.2021 foi publicado o edital do Pregão
Eletrônico Sistema Registro de Preços 23/2021 (aquisição de material
de construção), com data de abertura do certame para 13.07.2021. O
aviso do resultado foi publicado em 05.08.2021.
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Conforme demonstrado, houve a aquisição do mesmo objeto, por
Dispensa de Licitação (Art. 24, incisos II e IV da Lei 8.666/93).
Em relação a aquisição com base no art. 24, inciso II (em razão de
valor), há no processo informação da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, nos seguintes termos “Venho por meio deste, informar
que o processo licitatório de materiais de construção civil está em fase de cotação de
preço, contudo, assim que o mesmo estiver procedendo, será realizado a licitação,
entretanto, será necessário realizar uma compra direta para atender as demandas do
município”.

Essa declaração comprova que o município tinha interesse em
adquirir material de construção, contrariando a lei de licitações,
quando optou pelo fracionamento em razão do valor.
Durante o período compreendido entre o Pregão Eletrônico Sistema
de Registro de Preços n. 11/2020 (outubro/2020) e o n. 23/2021
(agosto/2021), além do processo de dispensa de licitação em razão
de valor, houve a aquisição de material de construção por situação de
emergência.
Dentre as hipóteses de dispensa de licitação, encontra-se a situação
de emergência, prevista no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93. Este
artigo dispõe “que nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”.

Em análise ao protocolo 5600/2021 e com base nas informações
levantadas pela Unidade Central de Controle Interno, a justificativa
apresentada para subsidiar a decisão de “situação emergencial” é
improcedente, tornado- se ilegal tal contratação.
Consta no Termo de Referência, o tipo e quantitativo de material, e o
local a ser utilizado na “situação emergencial”. A maioria dos itens
previstos de materiais a serem empregados nas referidas obras/locais
não foram utilizados, tendo em vista que “algumas obras” nem
sequer foram iniciadas, como é o caso da reforma do telhado da EMEI
Vovó Natalina, da construção de barracão e banheiros na antiga
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fábrica de manilha (situação confirmada em 24.09.2021). A nota de
empenho global foi lavrada em 20.07.2021 e a nota de pagamento
em 06.08.2021. Ou seja, se houve pagamento, pressupõe que todo o
material já foi entregue.
Diante do exposto pode-se afirmar que a maioria das “situações
emergenciais” listadas pelo requerente, apesar de demandar por
reparos e/ou nova construção, não caracterizavam “situação
emergencial”. Esta afirmativa se sustenta na identificação da não
realização até a presente data da maioria das “obras” listadas.
Com a finalidade de subsidiar a análise, foi emitido o OF. UCCI/PMCC
54/2021 (protocolo GED 8797/2021) encaminhado ao Prefeito para
ter conhecimento dos fatos e prestar os esclarecimentos necessários.
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DISPENSA DE LICITAÇÃO – Prefeitura
Número
67/2021

Objeto
Favorecido
Valor
Locação de um imóvel pertencente ao Sindicato Rural Sindicato Rural de Conceição
20.977,32
de Conceição do Castelo, localizado na Rua Joaquim do Castelo
Cornélio Filho, n. 219, Centro, destinado ao
funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente e diversos setores da administração
pública municipal e de outras esferas de governo.
69/2021 Contratação de empresa especializada para reparos da Saeid Engenharia Ltda
32.406,88
EMEF Santa Luzia.
70/2021 Aquisição de bomba submersa para a EMEF Alto Follis ltda ME
1.535,00
Monforte.
71/2021 Aquisição de materiais de construção para atender as Garbelotto
Comércio
de
45.469,00
demandas das secretarias de Obras e Serviços Urbanos Material de Construção EIRELI
e Educação da Prefeitura de Conceição do Castelo.
73/2021 Prestação e serviços de publicidade de revista em Folha da Terra das Montanhas
3.000,00
policromia que circule no município de Conceição do Ltda
Castelo
74/2021 Aquisição de materiais elétricos destinados a atender as Follis Ltda ME
17.599,38
necessidades do município de Conceição do Castelo.
SUB TOTAL........................................................................................................................... 120.987,58
Tabela 2 (1)
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DISPENSA DE LICITAÇÃO – Prefeitura
Número
76/2021

Objeto
Favorecido
Fornecimento de materiais e de serviços para ar Admilson Belisário ME
condicionado, destinados a atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Administração, Cultura e
Turismo.
78/2021 Manutenção dos filtros de água visando atender as Vitória Filtros Ltda
necessidades da Secretaria Municipal de Administração,
Cultura e Turismo.
80/2021 Aquisição de pulseiras para a Festa do Sanfoneiro, Med Id Comércio de Artigos
visando atender as necessidades da Secretaria Promocionais EIRELI
Municipal de Administração, Cultura e Turismo.
81/2021 Serviço de vistoria mecânica com emissão de laudo Vitran Engenharia Ltda
junto a CETURB-ES, para regularização do veículo RCR
9D64, do transporte coletivo intermunicipal de
passageiros sem objetivo comercial, visando atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administração,
Cultura e Turismo.
82/2021 Aquisição de um furgão (baú) alumínio para o veículo Furgões Camuzi Ltda
de placa MRS 2606 pertencente a frota da Secretaria de
Educação que será utilizado para transporte de diversos
materiais de uso diários e a manutenção predial das
unidades municipais de ensino.
SUB TOTAL..........................................................................................................................
Tabela 2 (2)
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Valor
2.410,00

3.085,00
333,00
648,00

13.500,00

19.976,00
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DISPENSA DE LICITAÇÃO – Prefeitura
Número
83/2021

Objeto
Favorecido
Valor
Prestação de serviços de locução e animação durante os Renato
Souza
Rodeios
e
14.100,00
dias 03 e 04 de setembro de 2021, na realização da live Eventos Ltda
da 30ª Festa do Sanfoneiro, a qual era beneficente a
APAE de Conceição do Castelo – ES.
84/2021 Prestação de serviços de locação, instalação e operação Alissomsonorização e Serviços
6.000,00
de um painel de led interno para a live da Festa do EIRELI
Sanfoneiro.
SUB TOTAL..........................................................................................................................
20.100,00
TOTAL.................................................................................................................................
161.063,58
Tabela 2 (3)
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – Prefeitura
Número
17/2021

Objeto
Favorecido
Valor
Prestação de serviço de capacitação por meio de um Informações
Expressas
de
12.900,00
curso presencial sobre a nova lei de licitação.
Licitações Ltda
19/2021 Serviço de sistema traz valor e um instrumento L.
Ricardo
de
Magalhães
10.000,00
eletrônico no qual se registram as informações de EIRELI
tabelamento
de preços oriundos das próprias
revendedoras e concessionárias de peças e insumos.
20/2021 Show da dupla Ulisses e Wesley na final do campeonato Wesley Rosa de Oliveira MEI
1.000,00
da série B de futsal masculino, desenvolvido pela
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no ginásio de
Esportes Municipal, em Conceição do Castelo – ES.
21/2021 Serviço de capacitação por meio de um curso premium Grupo Centrum Consultoria,
990,00
online a nova lei de licitações abordagem 360º, do Capacitação e Eventos Ltda
professor Ronny Charles, com exclusiva metodologia
premium.
22/2021 Realização de um show da cantora Bruna Viola no dia BV Produções Artísticas EIRELI
70.000,00
03 de setembro de 2021, live da Festa do Sanfoneiro.
23/2021 Show da dupla Matogrosso e Matias que acontecerá no B4 Produções Artísticas EIRELI
140.000,00
dia
03
de
setembro
de
2021,
durante
o
desenvolvimento da live da Festa do Sanfoneiro.
SUB TOTAL........................................................................................................................... 234.890,00
Tabela 3 (1)
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – Prefeitura
Número
24/2021

Objeto
Favorecido
Valor
Realização de um show da dupla Wagner e Edmar que Edmar Alves Nalli MEI
2.000,00
acontecerá no dia 04 de setembro de 2021 (sábado),
com início às 23:00 horas, durante o desenvolvimento
da live da Festa do Sanfoneiro.
25/2021 Realização de um show do cantor Jackson Lima que Rico Garcia Audiovisual EIRELI
7.000,00
acontecerá no dia 04 de setembro de 2021, durante o
desenvolvimento da live da Festa do Sanfoneiro.
26/2021 Revisão de 100 horas da retroescavadeira XCMG Campo
Verde
Tratores
e
2.579,89
modelo XT870BR da Secretaria Municipal de Agricultura Implementos Agrícolas EIRELI
e Meio Ambiente.
SUB TOTAL...........................................................................................................................
11.579,89
TOTAL.................................................................................................................................. 246.469,89
Tabela 3 (2)
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DISPENSA DE LICITAÇÃO – Fundo Municipal de Saúde
Número
68/2021

de

Valor
1.354,80

de

2.213,77

Carci Indústria e Comércio de
Aparelhos
Cirúrgicos
e
Ortopédicos.
77/2021 Prestação de serviços de vistoria, emissão de laudo Vitran Engenharia Ltda ME
e ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
para
regularização
no
órgão
CETURB-ES
(certificado de vinculação ao serviço intermunicipal)
dos veículos pertencentes a frota da Secretaria
Municipal de Saúde/Atenção Primária.
79/2021 Aquisição de termo nebulizador veicular (fumacê) Vetorial Defensivos Agrícolas e
equipado com motor pulso-jato a gasolina.
Domissanitários Ltda EPP
TOTAL........................................................................................................................
Tabela 4

1.678,50

72/2021

75/2021

Objeto
Aquisição de um avental de chumbo e protetor de
tireoide , itens necessários para proteção contra a
radiação, que serão utilizados pelo profissional que
exercerá suas funções na sala de mamografia.
Aquisição de caixas térmicas com termômetros
acoplados para transporte de vacinas, testes de
Covid e uso da vigilância sanitária, epidemiológica
e ambiental.
Aquisição de eletrodos auto adesivos para uso dos
pacientes nas sessões de fisioterapia.
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Favorecido
AL
Cezar
Comércio
Equipamentos Médicos.
Webbil Comércio Virtual
Utilidades Domésticas Ltda

2.592,00

17.398,00
25.237,07
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3 – RELATÓRIO CONCLUSIVO
O trabalho de auditoria ora apresentado teve a finalidade de
identificar o cumprimento da legislação aplicada ao objeto e aos
principais pontos de controle importantes para a gestão dos
processos administrativos. Com base nos dispositivos legais que
regem os procedimentos administrativos para a elaboração de
processos por Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação - ausente e
considerando a necessidade de comprovar a média de preço, além de
no mínimo três coletas prévias de fornecedores - consulta de valor
dos respectivos objetos em bancos de dados de preços públicos.
O Acórdão n. 868/2013 – Plenário – TCU, dispõe que para a
estimativa do preço a ser contratado, é necessário consultar as fontes
de pesquisa que sejam capazes de representar o mercado e que esse
conjunto de preços ditos como cesta de preços aceitáveis pode ser
oriundo, por exemplo, de pesquisas junto a fornecedores, valores
adjudicados em licitações de órgãos públicos – inclusos aqueles
constantes no Comprasnet -, valores registrados em atas de SRP,
entre outras fontes disponíveis tanto para os gestores como para os
órgãos de controle – a exemplo de compras/contratações realizadas
por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes
àquelas da Administração Pública -, desde que, com relação a
qualquer das fontes utilizadas, sejam expurgados os valores que,
manifestadamente, não representem a realidade do mercado”.
Em todos os processos analisados de Dispensa de Licitação do
referente período, só foi utilizado como parâmetro de preço de
mercado, apenas três coletas de “prováveis” fornecedores”.
RECOMENDA-SE:
I – Apresentar manifestação em referência ao OF. UCCI/PMCC
54/2021 (protocolo GED 8797/2021).
II – Que seja considerada obrigatória através de ato normativo além do mínimo de três pesquisas/coletas prévias junto a
fornecedores, os valores adjudicados em licitações de órgãos públicos
– inclusos aqueles constantes no Comprasnet -, valores registrados
em atas de SRP, entre outras fontes disponíveis tanto para os
gestores como para os órgãos de controle.
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III – Observar a Classificação Nacional de Atividades Econômicas –
CNAE constantes no CNPJ em detrimento com o objeto a ser
contratado.

Por fim, após as medidas adotadas, informar a UCCI sobre as
providências e resultados, conforme dispõe a IN SCI nº 002/2013.

Conceição do Castelo – ES, 04 de Outubro de 2021.
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