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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno“; 523 j/QÍUTí "" “«É ÉÉ'ILJ .:; ! Fom nº >?li] o
Memo. UCCI nº 063/2020 Santa Teresa - ES, 27 de julho de 2020.

A: Secretaria Municipal de Assistência Social

Senhor Secretário,

Encaminhamos para ciência e providências 0 Relatório de Auditoria referente ao processo
005115/2020 que se refere a aquisição de Cestas Básicas objetivando atender as famílias que
devido ao isolamento social da Pandemia da Covid 19, estão em insegurança alimentar.

/ Cesta Básica - Contendo: 05 KG de Arroz tipo 02, 02 KG de Açúcar Cristal, 02 Kg de
Feijão Preto tipo 02, 02 KG de Farinha de Mandioca, 02 KG de Farinha de Trigo, 01 KG
Fubá, 02 K Macarrão, 01 Kg Canjiquinha, 01 KG Sal, 500 Gr de Pó de Café, 01 Garrafa de
óleo de Soja, 02 litros de leite integral, 400 gr biscoito Sal Cream Cracker, 01 kg DE Carne
Seca Magra, 01 Pc Papel Higiênico 04 rolos de 60 m2 cada, 02 pedaço sabão, 01 Creme
Dental, 02 Sabonetes, 02 Dúzias de Ovos — 300 unidades.

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a secretaria municipal de Assistência
Social que dê ciência deste relatório no prazo de 3 dias úteis e atente para as recomendações
descritas nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 atendendo as exigências da Lei 13.979/2020 e
suas alterações. É de suma importância que os processos de aquisições/serviços sigam essas
orientações.

Pedimos que encaminhe o relatório ao setor de Compras e Licitação e ao Gabinete do Sr.Prefeito
Municipal para ciência do mesmo. Ao final que retorne ao setor de controle interno.

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do municipio:
fªriªm.santateresa.esgovbr , na aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias,
Auditorias Prefeitura - 2020.

M gar [Apalªgdãoveli Cosme

Chef. da/Unidade Central de Controle Interno
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo , , [.rººf/%
gr (“cj %

Relatório de Auditoria do Processo de nº 005115/2020 — Aquisição de Cestas
Básicas

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Cestas Básicas pata atender as
demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, objetivando atender as famílias que
devido ao isolamento social da Pandemia da Covid 19, estão em insegurança alimentar.

Valor: R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).

1JNTRODUQÃO:

A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos,
incluindo os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A
existência e efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios e uma obrigação
estatuída pela Constituição Federal de 1988 (Art. 31).

A finalidade desses controles e garantir que a administração atue em consonância com princípios
constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor
aproveitamento dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados a população.

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que
o surto do "corona virus" constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo
na sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo
"Coronavirus" como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de
infecção.

isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações
públicas.

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos
criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus e define que
a dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde
pública.

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de
emergência e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens,
serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do Coronavirus, nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020.

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo nº 005115/2020,que se
refere a aquisição de Cestas Básicas pata atender as demandas da Secretaria Municipal de
Assistência Social, objetivando atender as famílias que devido ao isolamento social da Pandemia da
Covid 19, estão em insegurança alimentar, considerando a responsabilidade social do município e
ainda objetivando atender à necessidade de reposição do estoque no almoxarifado central da
Secretaria de Assistência Social, através de Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 24, Inciso IV
da Lei 8666/93.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

1.1 OBJETIVOS:

O objetivo geral da presente auditoria consistiu em atender ao ordenamento legal, detectar possíveis
desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e
conformidade do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente.

1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Dispensa de Licitação

AAdministração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de
Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da lsonomia. A
contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços
indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os
casos fundamentados no artigo 24 da Lei Federal 8666/1993.

/ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020.

« Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020.

./ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020.

«/ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020

/ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020

/ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA:

As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das informações necessárias a análise do objeto
desse estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados.

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÓES:

2.1 CHEQ LIST

CHECKLIST DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº do Processo: 00511512020
Fornecedor(es): COMERCIAL DEJÉ LTDA
Objeto: Aquisição de Cestas Básicas para a Secretaria Municipal de Assistência Social

Fundamento Legal:
Dispensa - Art. 24, inciso IV ( x) Inexigibilidade - Art. 25, inciso ( )
Empenho: 1572/2020 - 1573/2020 Data: 16/04/2020 Valor: R$ 32.000,00 / R$ 2.500,00
Pagamento: 4940/20 e 4941/20 Data: 22/07/2020 Valor: R$ 32.000,00 / R$ 2.500,00 l[ Perguntas | Sim l
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Estado do Espírito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

1) A aquisição foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado?

O Processo Administrativo de nº 5115/2020, foi protocolado no dia 02/04/2020, autuado, distribuído e
organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de (01 a 71).

Sim

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona
Virus? (art. 4º — lei 13.979/2020).

O Processo se refere à Aquisição de Cestas Básicas objetivando atender as famílias que devido ao
isolamento social da Pandemia da Covid 19, estão em insegurança alimentar, considerando a
responsabilidade social do município e ainda objetivando atender à necessidade de reposição do
estoque no almoxarifado central da Secretaria de Assistência Social, conforme descrição e
quantidades estabelecidas abaixo:

Item Descrição/Especificação Unidade Quantidade
Cesta Básica — Contendo:

05 KG de Arroz tipo 02, 02 KG de Açúcar Cristal, 02 Kg de Feijão
Preto tipo 02, 02 KG de Farinha de Mandioca, 02 KG de Farinha

01 de Trigo, 01 KG Fubá, 02 K Macarrão, 01 Kg Canjiquinha, 01 KG Unidade 300
Sal, 500 Gr de Pó de Café, 01 Garrafa de óleo de Soja, 02 litros de
leite integral, 400 gr biscoito Sal Cream Cracker, 01 kg DE Carne
Seca Magra, 01 Pc Papel Higiênico 04 rolos de 60 m2 cada, 02

pedaço sabão, 01 Creme Dental, 02 Sabonetes, 02 Dúzias de Ovos.

Sim

3) O Processo de aquisição estã compreendido no período da situação de emergência de saúde
pública decorrente do Corona Virus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de
licitação conforme Art. 4º 5 tº da Lei 13.979/2020?

O processo de Aquisição de Cestas Básicas foi protocolado no dia 02/04/2020, e está compreendido
no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas enquanto perdurar o estado de
emergência de saúde pública de importância internacional, tratando-se assim de uma situação
temporária conforme determina 0 Parágrafo 1º. do Art. 4º. da Lei 13.979/2020.

Sim

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial especifico na internet? Art. 4º & 2º
da Lei 13.979/2020?

Foi Publicado no dia 08/05/2020, no Sítio da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, na ABA Novo
Corona vírus — Covid 19:

. Termo de Dispensa de Licitação;
' Quadro Comparativo de Preços Simples;
. Autorização de Fornecimento de nº 330/2020;
0 Publicação do Termo de Dispensa no DOM.

Sim

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93,
contendo além das informações previstas no 5 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de
informações tais como:
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual,
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º & 2º da Lei
13.979/2020).

O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWWSANTATERESA.ESGOV.BR —
Na ABA NOVO CORONA VIRUS — COVlD-19 no dia 08/05/2020 e no DOM/ES no dia 14/04/2020.
Republicado no DOM/ES em 11/05/2020.

Sim
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

O termo de Dispensa traz informações referente a:

Nome do Contratado, Número CNPJ, Valor, Quantitativos, Número do Processo.
A entrega foi imediata não gerando Contrato.

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º 5 3º da Lei 13.979/2020).

Não foi localizada dentro do processo nenhuma informação em relação inidoneidade da empresa Nãº
contratada.

7) Consta no processo, Termo de Referência simpIiHcado ou Projeto básico Simplificado,
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020).

O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pelo Secretário Municipal de Assistência Social, Sim
conforme determina o Art. 4º E da Lei nº 13.979/2020, se encontra anexado nas fls. 03 a 12 deste
processo, e descreve o objeto como Aquisição de Cestas Básicas visando suprir o estoque regular
de cestas básicas do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social , com o propósito
de não comprometer o desempenho dos trabalhos junto as famílias em situação de vulnerabilidade
social, em especial as em situação de insegurança alimentar para atender a demanda da Secretaria
Municipal de Assistência Social.

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: I — Declaração
do Objeto;
II — Fundamentação simplificada da contratação;
III — Descrição resumida da solução apresentada;
IV — Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos);
V - Critérios de medição e pagamento

- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto descreve o objeto como Aquisição de Sim
Cestas Básicas visando suprir o estoque regular de cestas básicas do Almoxarifado da Secretaria Municipal
de Assistência Social , com o propósito de não comprometer o desempenho dos trabalhos junto as famílias
em situação de vulnerabilidade social, em especial as em situação de insegurança alimentar para atender a
demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social (03).

- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação A aquisição dos materiais relacionados
no pedido se faz necessário para o bom andamento dos trabalhos junto as famílias em situação de
vulnerabilidade social, em especial as em situação de insegurança em atendimento ao disposto na Política
Nacional de Assistência Social;
E ainda, considerando que 0 Pregão Eletrônico 030/2020 fracassou e da necessidade emergente de
atender as famílias, que devido ao isolamento social da Pandemia COVID 19, se encontram em
insegurança alimentar;
Considerando ainda que o ministério da saúde recomenda a redução do contato social o que,
consequentemente reduzirá as chances de transmissão do vírus, que é alta se comparado a outros virus do
passado;
Considerando a necessidade de repor o estoque da Secretaria Municipal de Assistência Social;
e considerando o Decreto Municipal nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGENCIA de Saúde
Pública no Municipio de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as
medidas para o enfrentamento da emergência de saúde Pública de importância internacional decorrente do
corona vírus.

A Descrição resumida da solução apresentada neste momento; no Termo de Referência; foi informado
pela Secretaria Municipal de Assistência Social como modalidade de contratação a DISPENSA DE
LICITAÇÃO conforme rege o Decretº Mgnªçpa nº ZQ'ELZQJQ. Porém o referido Decreto regulamenta a
modalidade de licitação denominada Pregão,

Neste sentido, entendemos que o Termo de Referência foi preenchido de forma equivocada neste item (fl.03
-item 4), pois o processo foi fundamentado para tramitar através de aquisição para enfrentamento a
pandemia.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

iI J 7397795

Em seu Parecer Jurídico, a Procuradoria juridica municipal entendeu que na hipótese'êm questão está
justificada e demonstrada a urgência concreta e efetiva da necessidade de aquisição de cestas básicas,
tendo em vista o resultado fracassado do Pregão Eletrônico 030/2020- (30/03/2020), que foi comprovada
nos autos na ti. 43.

&». ,“ª? _, “ flaªtá resete

O Termo de Referência contém informações relativas a:

Item 1: Secretaria Reguisitante — Secretaria Municipal de Assistência Social.

Item 2: Objet — Contratação de empresa para Aquisição de Cestas Básicas para atender a demanda da
Secretaria Municipal de Assistência Social, faz-se necessário para o bom andamento dos trabalhos junto as
famílias em situação de vulnerabilidade social, em especial as em situação de insegurança alimentar.
Quantidade, itens e especificações dos objetos constam destacados na folha 21.

Item 3: Justificativa — A contratação de empresa para fornecimento de Cestas Básicas atenderá às
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, objetivando a demanda da mesma, e
considerando ainda que 0 Pregão Eletrônico de nº 030/2020 fracassou e da necessidade emergente de
atender as famílias, que devido ao isolamento social estão em insegurança alimentar. Considerando
também o Decreto Municipal nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGENCIA de Saúde Pública no
Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19.

Item 4: Modalidade de Contratação — no Termo de Referência, foi informado_peia Secretaria Municipal de
Assistência Social como modalidade de contratação a DISPENSA DE LICITACAO, conforme rege o Decreto
Municipal nº 265/2018.
Porém o processo transcorreu por Dispensa de Licitação nos termos do Artigo 24 Inciso IV da Lei nº
8666/1993 e com amparo legal no artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020 e suas alterações.

Item 5: Do Local e da Entreg — As Cestas Básicas serão entregues no Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Assistência Social, ao lado da Prefeitura Municipal, de posse da Autorização de Fornecimento
e subitens 5.1 a 5.8).

Item 6: Garantias — Os produtos deverão ter validade mínima de 06 (seis) a 12 (Doze) meses a partir do
recebimento do material, e durante o prazo de validade a Contratada estará obrigada a substituir os
produtos com avarias ou qualquer dano, sem ônus e trocar o produto no prazo de 10 (dez) dias corridos, a
contar da data da comunicação da Contratante, sem ônus.

Item 7: Obrigações da Contratada — Conforme itens 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (FIs.05/06).

Item 8: Obrigações da Contratant - Conforme itens 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (Verso da Fls.
06/07).

Item 9: Avaliação do Custo - O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante planilha de
custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme orçamento
apensados nas (folhas 22/24).

Item 10: Fiscalização — A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor representante da
“Administração", conforme os itens 10.1 a 10.3 do Termo de Referência. (Fls. 07/08).

Item 11: Pagament — Os pagamentos referentes as notas de empenho dos materiais adquiridos serão
efetuados em até 30 dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelo
fiscal designado para o contrato e Conforme item 11.1 a 11.8 do Termo de Referência (03.08).

Item 12: Vigência do Contrato — O Contrato terá a sua vigência restrita ao fornecimento dos produtos
previstos neste Termo. (Fls. 08).

Item 13: Qualificação Técnica — Comprovação de que a licitante fornece ou forneceu, sem restrição,
materiais iguais ou semelhantes aos indicados no Objeto deste Termo de Referência (fl.09).

Item 14: Da Dotação Orçamentári — Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes
deste instrumento correrão através da seguinte dotação orçamentária:

Rua Dar/y Nerty Vervloet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650-000
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Estado do Espírito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Classificação Funcional Programática: 013013.08244DD162.031 — Manutenção do Serviço de Benefício a
Família em Situação de Vulnerabilidade Temporária;
Elemento de Despesas: 33903000000 — Material de Consumo; Ficha: 351 — Podendo suplementar na Ficha
352, Fonte 1001 — Recursos Ordinários.
item 15: Das Sanções — Conforme os itens 15.1 a 15.9 do Termo de Referência (Fis.09/11).

item 16: Considerações Finais — As normas que disciplinam este procedimento serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o Princípio da isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação.

Vi — Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
a) Portal de compras do Governo Federal;
b) Pesquisa publicada em mídia especializada;
c) Sítios eletrônicos especializados ou dominio amplo;
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores.

As estimativas de preços foram obtidas por meio de Cotação de Material/Serviços conforme (fis.
22/24).

Vii — Adequação orçamentária.

Classificação Funcional Programática: 013013.0824400162.031 — Manutenção do Serviço de
Benefício a Família em Situação de Vulnerabilidade Temporária;
Elemento de Despesas: 33903000000 - Material de Consumo; Ficha: 351 — Podendo suplementar na
Ficha 352, Fonte 1001 - Fonte: 10010000000 — Recursos Ordinários.

Viii - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente.

O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pelo Secretário Municipal de
Assistência Social no Processo — (Fis.12).

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º—F da Lei 13.979/2020).
91) Cadastro CNPJ;
9 2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual — SEFAZ;
9 4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal;
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS;
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
9.7) Cumprimento do inciso XXXiii do caput do Art. 7º da CF.(inciuido pela Medida Provisória
926/2020)Consta: Sim
9.1) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ — (Não Consta).
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União (Fl. 25)
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual — SEFAZ (Fl. 29)
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal (Fl. 27);
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS (Fl. 26)
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista -CNDT - (Fl. 28)
9.7) Não consta a declaração de: “Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores
de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de menor
aprendiz, conforme Art. 7º da CF”.

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a
seis meses? (art. 4º—H da Lei 13.979/2020.

Não houve celebração de contrato, tendo em vista que sua vigência é restrita ao fornecimento dos Não
produtos, a entrega foi imediata, o Empenho é Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30
(trinta) dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelo(a) Fiscal
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do Contrato.

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020).
A Lei nº 13979/2020, Artigo 4º - B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020.
I — Ocorrência de situação de Emergência;
ll - Necessidade de Pronto atendimento da situação de emergência;
llI — Existência de Risco e Segurança de pessoa.
lV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.

Sim

“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".

Conforme a justificativa na fls. 03 a aquisição por dispensa levou em consideração o Decreto
Municipal de nº 087/2020 no qual foi Declarado Situação de Emergência de Saúde pública no
Município de Santa Teresa — ES, enquadrado no Art. 24 Inciso IV da Lei nº 8.666/1993, para aquisição
de Cestas Básicas.

E considerando ainda que 0 Pregão Eletrônico de nº 030/2020 fracassou, e o mesmo se referia a
aquisição de cestas básicas objetivando atender as famílias em situação de vulnerabilidade social.

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do
processo administrativo instaurado?
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em tempo
hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa para a
administração).

Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum
contrato ou Ata referente a aquisição de Cestas Básicas.

13) Consta parecerjurldico no processo?

Consta Parecer Jurídico opinando pela Aprovação com Ressalvas, e opinando pela legalidade da Sim
contratação. (Fls. 36/42).

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante?

Constam os quadros comparativos de preços dos produtos e fornecedores participantes deste
processo.
Constam orçamentos no Processo, sendo o orçamento da Empresa vencedora na fl. 22 o de melhor
preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como demonstrado no Quadro
Comparativo de Preço Simples.

Sim

Produto e Média Empresa ! Valor Empresa ! Valor Empresa [Valor
Quantidade Unit. / Valor Total Unit. / Valor Total Unit. / Valor Total

Cestas Básicas R$ Comercial Dejé Comercial Supermercado
— Total 300 139,24 Ltda —115,00 Tresmann Ltda — Dalmaschio Ltda —Unidades cada 149, 33 cada 153,38 cada

Vencedor: Comercial Dejé Ltda - 300 unid. X R$115,00 a unid. = Total R$ 34.500,00

Foi verificado que as empresas mencionadas na tabela acima preencheram os orçamentos com a
quantidade divergente da solicitação de 300 unidades (fls. 21), informando nos orçamentos a
quantidade de 100 unidades, porém o valor unitário foi mantido e a quantidade exata do pedido foi

Rua Dar/y Nerty Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650-000
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atendida.

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, 5 1º e 5 2º,
do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? Sim

Consta pesquisa de preços realizada pelo Setor responsável com potenciais fornecedores do
municipio de acordo com as fls. 22 a 23.

Foi verificado que o Quadro Comparativo de Preços Simples publicado no Sitio Oficial do Município
no dia 08/05/2020 demonstrando que o valor do produto da Empresa vencedora foi o menor entre os
orçamentos e as pesquisas de preço realizadas pelo Município.

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade?

O Termo de Dispensa foi Publicado no Sitio Oficial do Município WWWSANTATERESA.ESGOV.BR — Sim
Na ABA NOVO CORONA VIRUS — COVlD-19 em 08/05/2020. Também foi publicado no Diário Oficial
dos Municípios / DOM: em 14/04/2020 e Republicado em 11/05/2020.

17) Consta emissão de Nota de Pre Empenho?

Localizamos no processo as Notas de Pré Empenho: Sim
Notas de Pré Empenho de nº 362/2020 e 363/2020 datadas do dia 06/04/2020 em nome da Empresa
Comercial Dejé Ltda - EPP — nos valores de 32.000,00 e R$ 2.500,00 respectivamente (fls. 33/34).

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal
13.979/2020?

Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega de todo material foi imediata e o Não
Empenho é Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias consecutivos após a
entrega dos materiais e mediante a apresentação da Nota Fiscal.

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente?

Não houve Celebração de Contrato. NIA

2.1.1 - Achados:

Foi verificado no site oficial do Município em 08/05/2020 que a publicação do Termo de Dispensa
estava Publicada de acordo como determina o & 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.

As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços do material através dos
orçamentos de Empresas conforme fls. 22 a 23.

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com o
valor de mercado, constatamos através de análise ao Site Oficial dos Municípios de Linhares, Vi tória,

Guarapari, Jaguaré e João Neiva que o valor do produto pago pelo Muriicipio esta na média da prática
do mercado, conforme demonstrada na tabela comparativa abaixo:

Tabela Comparativa:
Munícipio Quantidade X Valor Total Descrição Local da Publicação Oficial/EmpresaValor Unitário Fornecedora

Santa 300 un. x R$ 34.500,00 Cesta Básica Site Oficial do Municipio — Aba Novo

Rua Dar/y Nerty Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
Te/eFax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167.444/0001-72 Pág 8

«=x—P,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo
MBM/»O

%;DUEZÉAÍW?) fªjã“)? 'lll &!
R$ 115,00 Coronavlrus — Despesas Contratadas.

Empresa: Comercial Dejé Ltda EPP
Linhares 4.000 un. x R$ 340.120,00 Cesta Básica Site Oficial do MunicípioR$ 85,03 Empresa: k & k Gêneros Alimentícios
Vitória 2.500 un. x R$ 238.750,00 Cesta Básica Site Oficial do MunicípioR$ 95,50 Empresa: Mantovani Atacadista Ltda

Guarapari 1.500 un. x R$ 167.985,00 Cesta Básica Site Oficial do Municipio
R$ 111,99 Empresa: Estate Comercio e Serviços

Jaguaré 3.600 un. x R$ 367.200,00 Cesta Básica Site Oficial do MunicipioR$ 112,30 Empresa: X Alimentos Ltda
João Neiva 100 un. x R$ 10.770,00 Cesta Básica Site Oficial do MunicípioR$ 107,70 Empresa: Adventure Distribuidora Ltda
Ao se comparar os produtos constantes em cada aquisição realizada pelos municípios acima
relacionados, verificamos que existe uma diferença de um município para o outro no que compõe as
cestas básicas, o que possivelmente influenciou na diferença de valor constatada. No entanto, os
produtos básicos estão relacionados em todas as aquisições verificadas.

A relação dos produtos constantes na aquisição realizada pelo município de Santa Teresa esta descrita
no item 02 deste Checklist e na fl. 21 do processo.

2.2 DAS CONSTATAÇÓES E RECOMENDAÇÓES:

2.2.1 Da elaboração do Termo de Referência

Na verificação dos itens de atendimento a Lei 13.979/2020, principalmente nos que se referem ao
Termo de Referência, verificamos a necessidade de uma maior atenção na elaboração do Referido
Termo. ldentificamos algumas inconformidades evidenciadas conforme abaixo:

2.2.1.1) Item 4: Modalidade de Contratação: fl. 04 — Foi informado no Termo de Referência que a modalidade da
contratação seria Dispensa de Licitação conforme rege o Decreto Municipal nº 268/2018. Porém, em consulta ao
Portal da Transparência Municipal verificamos que o referido Decreto se refere: “revoga o decreto 322/2006 e
aprova o novo o regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para a aquisição de bens eserviços comuns. "

2.2.2 Da falta de comprovação de Idoneidade das Empresas contratadas

As empresas contratadas foram a Cooperativa Agropecuaria Centro Serrana Filial e Guaracloro Ltda.
Não constatamos dentro do processo nenhuma informação em relação inidoneidade das empresas
acima mencionadas (Art. 4º 5 3º da Lei Federal 13.979/2020).

Recomendamos que a administração pública não deixe de anexar nos processos de contratação a
Comprovação de Idoneidade das Empresas vencedoras.

2.2.3 Da falta de Documentação de Reqularidade Fiscal — Artigo 4º - F da Lei 13.979/2020

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados:

Rua Dar/y Nerty Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650-000
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./ Cumprimento do inciso XXXlll do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (faltou das duas empresas).

./ Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ (faltou das duas empresas).

2.2.4 Da falta de manifestaçãº do setor de contratos/convênios referente a existência de
contratos videntes para o servico/material solicitado.

Não localizamos no processo Declaração do Setor de contratos/convênios de que não ha contrato/ata
vigentes para o serviço/materiais objeto do processo administrativo instaurado, no intuito de prevenir
situações que possam comprometer a realização de procedimentos em conformidade com os
princípios que regem a boa aplicação dos recursos públicos.

Verificamos a existência de documento anexado a fl.43 com a informação de que 0 Pregão Eletrônico
nº 030/2020 realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social com o objetivo de aquisição de
cestas básicas foi FRACASSADO.

2.2.5 Da não identificação do servidor responsável pela coleta dos orçamentos

Não constatamos identificação na assinatura do servidor responsavel pela coleta dos orçamentos

A Obrigatoriedade da identificação do servidor público responsavel pela cotação de preços, nos termos
item 9.1.1 da Portaria 804, de 13/11/2018 do Ministério da Justiça que assim dispõe:

“É obrigatória a identificação do servidor responsável pela cotação de preços E A ASSINATURA NOS
DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA (Acordão TCU nº 909/07 — 1ª Cámara)”.

Recomendamos que o servidor responsavel pela cotação de preços sempre se identifique através de
assinatura legível ou carimbo de identificação afim de atender a Portaria supracitada.
Ainda, verificamos que o processo 005515/2020 teve início no dia 02/04/2020 e sua tramitação se deu
conforme as datas:

Empresa Empenhos Autorização Nota Fiscai Atesto da Liquidação Pagamento1572 e Fornecim. Nota Fiscal
1573/2020 330/2020

FComerciaI Dejé 16/04/2020 16/04/2020 feia?/21020 14/07/2020 16/07/2020 ( 22/07/20ª

Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o Empenho e a Autorização de
Fornecimento, e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada pelo
fiscal do contrato.

O Termo de Referência no item 11.2 — Pagamento — diz que nenhum pagamento será efetuado a
contratada em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando
em acordo com o referido processo, que só foi pago em 22/07/2020.

Rua Dar/y Nerty Vervloet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
Te/eFax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167.444/OOO1-72 Pág 10 +



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

;ln,. . . 649 W
“& Fel-*e: nº

_ "&%% %%%& ;r;_, ;jlf' O;;3. CONCLUSÃO: ,!
O resultado desta auditoria, diante dos pontos elencados, demonstra a necessidade : de
aperfeiçoamentos no Termo de Referência dos processos de contratação emergencial por dispensa de
licitação para o combate da Pandemia do Coronavirus.

É de suma importância a identificação do servidor público responsável pela cotação de preços e sua
assinatura nos documentos de sua autoria. Recomendamos que a assinatura seja legivel ou seguida
de carimbo para melhor identificação.

Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 5541/2020 realizado pela
municipalidade está amparado no Artigo 24, inciso N, da Lei Federal nº 8666/93, tendo Parecer
Jurídico favorável emitido pela Procuradoria deste Município. —

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a Secretaria Municipal de Q&uãàue de
ciência deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas
exigências para o atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 e
após, que encaminhe o relatório ao Setor de Compras e Licitação para ciência do mesmo. Ao final que
retorne a esta Unidade Central de Controle Interno.

informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do municipio: www.santateresa.es.gov.br, na
aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias - Prefeitura 2020.

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe
às situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência deoutras situações não detectadas.

informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle
interno está à disposição para sana-los.

Santa Teresa-ES, 27 de julho de 2020.

;ÃCWW
Marga ti AKparecida Novelli Cosme

C ntrolador Geral Interno

Margareti A. Novelli Cosme
Controlador Geral Interno

CRC 012837/0
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