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Encaminhamos para ciência e providências 0 Relatório de Auditoria referente ao processo
005915/2020 que se refere a aquisição de Material Médico Hospitalar para suprir a demanda das

Unidades de Estratégias de Saúde da Família no combate e prevenção da pandemia do novo
coronavirus.

/ Oximetro de Pulso Arterial Adulto — 09 unidades
« Oximetro de Pulso Arterial Adulto — 02 unidades

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a secretaria municipal de Saúde que
dê ciência deste relatório no prazo de 3 dias úteis e atente para as recomendações descritas nos
itens 2.1.1.1 e 2.1.1.2 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 para ciência do mesmo. Ao
final que retorne ao setor de controle interno.

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município:

www.santateresa.es.qov.br , na aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias,
Auditorias Saúde - 2020.

C fe da Uni ade Central de Controle Interno

Rua Dar/y Nerty Vervloet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650-000
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Relatório de Auditoria do Processo de nº 005915I2020 — Processo de Aquisição
de Oxímetros de Pulso Arterial
Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares.

Valor Total: R$ 4.178,90 (quatro mil cento e setenta e oito reais e noventa centavos).
1. INTRODUÇÃO:

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
estatuida 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 à população.

Tendo em vista que 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 gue

a dispensa em questão e temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emerqência de saúde
Qública.

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 de nº 005915/2020,

que se refere a aquisição de Oxímetros de Pulso Arterial (Adulto e Pediátrico) para atender a
demanda das Unidades de Estratégias de Saúde da Família para o desempenho de suas atividades.
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:
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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 principios da Moralidade e da Isonomia. 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, Inciso IV 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.
sf Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020.

J Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020.
1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA:

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

2.1 CHEQ LIST

Nº do Processo: 00591512020
Fornecedor(es): Fort Medical Comércio de Produtos para Saúde Ltda
Objeto: Aquisição de Oximetros de Pulso Arterial
Fundamento Legal:

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( x ) Inexigibilidade - Art. 25, inciso ( )

Pagamento: Data: Valor:

Empenho: 690/2020 Data: 27/05/2020 Valor: 4.178,90
1516/2020 19/06/2020 TED 10/06/2020 R$ 4.178,90

Perguntas Não

Sim
NA

1) A aquisição foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado,

protocolado e numerado?

O Processo Administrativo de nº 5915/2020, foi protocolado no dia 06/05/2020, autuado, distribuído e Sim
organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de 01 a 133.

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).
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O Processo se refere Contratação de empresa para fornecimento de Oximetros de Pulso Arterial,
para atender a demanda das Unidades de Estratégias de Saúde da Família para desempenho de
suas atividades, decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus.

Item Descrição Especificação Quantidade Unidade

01
Oximetrode
deDedo
DedoPediátrico
Adulto 09
02 Oxímetro
02Unidades
Unidades

Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde
Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe
sobre as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem sobre
as medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019.

Considerando que um paciente com Covid 19 pode sofrer da chamada Síndrome Respiratória
Aguda Grave que, por sua vez, pode comprometer não só o sistema respiratório, mas também de
outros respiratória.órgãos do organismo, caso não seja tratada em tempo hábil, causando queda de
saturação de oxigênio no sangue (Sp02) em poucas horas e apresentar aumento de frequência
respiratória.

Considerando os riscos envolvidos com a baixa oxigenação do sangue, a aferição da oximetria de

pulso de forma rotineira no atendimento aos pacientes com sintomas de síndrome gripal na

Atenção Primária a Saúde possibilita verificar de forma rápida a Sp02 destes pacientes e também a
identificação precoce de casos graves e assim serem tomadas medidas adequadas para reversão
do quadro em tempo hábil e preservação da vida.

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de
licitação conforme Art. 4ºê 1º da Lei 13.979/2020?
O Processo de Aquisição de Oximetros de Pulso Arterial foi protocolado no dia 06/05/2020 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 específico na internet? Art. 4ª ª 2º
da Lei 13.979/2020?
Foi publicado no dia 29/05/2020, no Sítio WWWSANTATERESA.ES.GOV.BR — Na ABA NOVO

Sim

CORONA VIRUS — COVID — 19:

&&X'x

Termo de Dispensa de Licitação
Quadro Comparativo de Preços Simples
Autorização de Fornecimento 218/2020
Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES.

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 5 2º da Lei
13.979/2020).

Sim

O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WWW.SANTATERESAESGOVBR

— na ABA NOVO CORONA VIRUS - COVID — 19 em 29/05/2020 e também no DOM/ES 29/05/2020.

O Termo de Dispensa traz informações referente a:

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

Consta Declaração de que a empresa não é inidônea, estando apta para participar no Processo de ......
Licitação (Fls. 96).

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

O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme Sim
determina o Art. 4º E da Lei nº 139798/2020, e se encontra anexado às folhas 04 a 15 deste processo,
e descreve o objeto como contratação de empresa para Aquisição de Oxímetros de Pulso Arterial,
que serão utilizados para o controle e combate do novo coronavirus.

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 Contratação de empresa para Sim

fornecimento de Oxímetros de Pulso Arterial para atender a demanda das Unidades de Estratégia de
Saúde da Família para o desempenho de suas atividades.

Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação Considerando que um paciente com Covid
19 pode sofrer da chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave que, por sua vez, pode comprometer não
só o sistema respiratório, mas também de outros órgãos do organismo, caso não seja tratada em tempo

hábil, causando queda de saturação de oxigênio no sangue (SpOZ) em poucas horas e apresentar

aumento de frequência respiratória.

Considerando os riscos envolvidos com a baixa oxigenação do sangue, a aferição da oximetria de pulso de
forma rotineira no atendimento aos pacientes com sintomas de síndrome gripal na Atenção Primária a
Saúde possibilita verificar de forma rápida a 8902 destes pacientes e também a identificação precoce de
casos graves e assim serem tomadas medidas adequadas para reversão do quadro em tempo hábil e
preservação da vida.

A Descrição resumida da solução apresenta no Termo de Referência, foi informado como modalidade
de contratação a DISPENSA DE LICITACAO, ART. 24, INCISO VI, DA LEI 8666/93 (EMERGENCIAL) que
diz:

“nos casos de emergência ou 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 necessários ao atendimento da situação emergencial ou caiamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias

consecutivos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos”.

Critérios de medição e pagamento Em até 30 dias consecutivos apos a entrega dos equipamentos e
mediante apresentação da Nota Fiscal.

Nenhum pagamento será efetuado a contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer

pendência com a contratada. e itens (11.1 a 11.8) - tis.05.

O Termo de Referência contém informações relativas a: (Fls. 04/15)
Item 1: Secretaria Requisitante — Secretaria Municipal de Saúde
Item 2: Objeto — Contratação de empresa para fornecimento de Oxímetros de Pulso Arterial para atender a

demanda das Unidades de Estratégia de Saúde da Família para o desempenho de suas atividades.
Quantidade, itens e especificações dos objetos constam no Anexo I, parte integrante do Termo de
Referência. (Fls. 16);
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Item 3: Justificativa — Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de :]
Emergência de Saúde Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid
19 e dispõe sobre as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem

sobre as medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional
decorrente do Coronavirus responsável pelo surto em 2019.

Considerando que um paciente com Covid 19 pode sofrer da chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave

que, por sua vez, pode comprometer não só o sistema respiratório, mas também de outros
respiratóriaórgãos do organismo, caso não seja tratada em tempo hábil, causando queda de saturação de
oxigênio no sangue (SpOZ) em poucas horas e apresentar aumento de frequência respiratória.

Considerando os riscos envolvidos com a baixa oxigenação do sangue, a aferição da oximetria de pulso de
forma rotineira no atendimento aos pacientes com sintomas de síndrome gripal na Atenção Primária a
Saúde possibilita verificar de forma rápida a SpOZ destes pacientes e também a identificação precoce de
casos graves e assim serem tomadas medidas adequadas para reversão do quadro em tempo hábil e
preservação da vida.

Item 4: Modalidade de Contratação — Dispensa de Licitação conforme o Art. 24 Inciso IV da Lei nº
8666/1993.

Item 5: Do Local e da Entrega — O Contratado procederá a entrega dos produtos no Setor de
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, em entrega imediata do recebimento da comunicação
expressa na Autorização de Fornecimento e itens (5.1 a 5.10).

Item 6: Garantias — Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses a partir do recebimento dos produtos.
Durante a garantia a Contratada estará obrigado a substituir o material defeituoso, sem ônus e trocar do
material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da Contratante, sem ônus.
item 7: Obrigações da Contratada — Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls. 07 e 08)

Item 8: Obrigações da Contratante — Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls. 09)

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
orçamentos apensados nas folhas 27/46 - 56/59 - 61/68 — 84/86 e 98 e itens (9.2 a 9.3).
Item 10: Fiscalização — A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de “Gerente
da Atenção Primária" e itens (10.1 a 10.3).

Item 11: Pagamento — Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e mediante
apresentação da Nota Fiscal.
Nenhum pagamento será efetuado a contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer
pendência com a contratada, e itens (11.1 a 11.8) - tis.10/11.

Item 12: Vigência do Contrato — O contrato terá inicio a partir do recebimento da Autorização de

Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos, não podendo
ultrapassar o respectivo credito orçamentário.

Item 13: Da Dotação Orçamentária - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes
deste instrumento correrão através da seguinte Dotação Orçamentária:
Classificação Funcional Programática: 012.020.010.122,00011073 — Enfrentamento da Emergência da
Covid—19;

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00000 — Outros serviços de Terceiros — Pessoa Juridica
Fonte de Recurso: 12140000000 — Ficha: 0000080;

Item 14: Das Sanções — Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls. 12/14)

Item 15: Considerações Finais — As normas que disciplinam este procedimento serão interpretadas em

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o Princípio da lsonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação (fl.14).

Vl — Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
a) Portal de compras do Governo Federal;
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b) Pesquisa publicada em mídia especializada;
c) Sitios 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 através de orçamentos/pesquisa realizada com potenciais
fornecedores, através de cotação de Material/Serviços conforme fls. 27/46 - 56/59 - 61/68 — 84/86 e
98.
VII — Adequação orçamentária.

Classificação Funcional Programática: 012.020.010.122.0001.1.073 — Enfrentamento da Emergência
gfeãªiliãa-le;0espesas: 3.3.90.39.00000 — Outros serviços de Terceiros — Pessoa Juridica
Fonte de Recurso: 12140000000 - Ficha: 0000080;

Vlll - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente.
O Termo
fls.
15. de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde —

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020).
(Regularidade fiscal e trabalhista — art. 29 da Lei 8.663/93);
9.1) 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 (incluido pela Medida Provisória
926/2020).

Consta: Sim

9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ — Fls 97;
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais — Fls 127;
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual - Fls 126;
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal — (Não consta, porém consta na fls. 91 tentativa de
emitir
Certidão Municipal
no site Fls.
Oficial
do Município, o qual não houve êxito pelo fato da Empresa
não
sera Cadastrada
no Município);
125;
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS — Fls 128;
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista — Fls 129;

9.7 — Consta a declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigosoConf.
ou insalubre
não- Fls
emprega
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz,
Art. 7º daeCF.
96.

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

Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho e MA

Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva nota
fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado para o contrato.

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de

licitação (COVlD 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020).

A Lei nº 1397912020, Artigo 4º - B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. Sim
l — Ocorrência de situação de Emergência;
Il — Necessidade de Pronto atendimento da situação de emergência;
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III — Existência de Risco e Segurança de pessoa.
IV - Limitação da contratação a parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.

Conforme a justificativa na fls. 04 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

Municipio de Santa Teresa — ES, enquadrado no Art. 24 Inciso IV da Lei nº 8.666/1993, para aquisição
de Materiais Médico Hospitalar Emergencial.

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 Oxímetros de Pulso Arterial.

13) Consta parecerjuridico no processo?
Consta o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação pretendida no processo — Fls. Sim
78/81 ;

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante?

Constam orçamentos no Processo, sendo o orçamento da Empresa vencedora na fls 85. o de Sim
melhor preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como demonstrado no
Quadro Comparativo de Preço Simples (fl. 103/107).

Descrição
Especificação e
Quantidade
Oximetro de Dedo
Adulto

Oximetro de Dedo
Pediátrico

Total

Média R$

Empresa / Valor Unit.
/Valor Total

Empresa / Valor Unit.

Empresa ] Valor Unit.
[Valor Total

R$ 901,42
de
07 Fornece
dores

Fort Medica! Com.
Prod. 379,90 a

Brasfisio — Com. De

Vicente Costa Prod.
Médicos 500,00 a

R$ 564,96
de 05
Fornece
dores

Fort Medical Com.
Prod. 379,90 a

Brasfisio — Com. De

Equip. 386,91 8

Vicente Costa Prod.
Médicos 500,00 a

Total = 759,80
R$ 4.178,90

Total = 773,82
R$ 4.256,01

Total = 1.000,00
R$ 5.500,00

Unid.
Total = 3.419,10

Unid.

lVanr Total

Equipamentos
386,91 a Unid.
Total = 3.482,19

Unid.

Unid.

Total = 4.500,00

Unid.

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, & 1º e 5 2º,

do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? Sim
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável em sítios eletrônicos e cotações
realizada com potenciais fornecedores, demonstrando que o valor da Empresa vencedora ficou

abaixo da média sendo o menor preço entre os orçamentos encaminhados ao Município.

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade?
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WPMNSANTATERESA.ESGOVBR

— Na ABA NOVO CORONA VIRUS — COVID-19 em 29/05/2020 e no DOM/ES em 29/05/2020.

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho?

Não consta no processo Nota de Pré Empenho.
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18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º—H e 4º—l da Lei Federal
13.979/2020?
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário NIA
e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e
mediante apresentação da Nota Fiscal.

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

Não houve celebração de contrato. NIA
2.1.1 — Constatacões Recomendações:
Foi verificado no site oficial do Município em 29/05/2020 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 Sítios eletrônicos especializados ou domínio, e
através de Cotação de Material/Serviços com potenciais fornecedores conforme fls. 27/46 - 56/59 61/68 — 84/86 e 98.

2.1.1.1 Dos orçamentos e comparações de precos

As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços de material através dos
orçamentos das Empresas conforme fls. 27 a 46, 56 a 59, 61 a 68 e 84 a 86.

Orçamentos anexados ao Processo:

Empresa Fls. Oxímetro Oxímetro Observação

Adulto Infantil
Sidney dos Santos 27 ----------- 180,00 ---------------------

Labvix ComRepresentações 28 280,00 280,00 Entrega a partir de 18 dias

Fort Medical 30 378,90 378,90 Entrega: 7 dias úteis

Brastisio Com. Equip. 34 386,391 386,91 Entrega: 7 dias úteis
Fisioterapicos
SNMed — Comércio 35 959,00 959,00 Entrega: 10 dias úteis
Representações

Redalmus Comercial Ltda 36 2.700,00 2.700,00 Só 8 unidades em estoque

Vai Med 37 --------------------- Produto sem cotação
Fastmed 38 --------------------- Produto sem cotação
Cirúrgica Capixaba 39 --------------------- Não possui o Produto
Mônaco 40 --------------------- Produto sem cotação
Cirúrgica Lucena 41 --------------------- Produto em falta
Cirúrgica Globo 42 --------------------- Produto em falta
Ortho Med Saúde 43 --------------------- Produto em falta

Serramed Produtos Hospitalares 44 --------------------- Produto em falta
Vila Velha Prod. Hospitalares (Ilha 45/46 179,00 270,00 Produto em falta
Med)

7 fornecedores cotaram os produtos e conforme o quadro comparativo de preço simples (fls.49/50)
foram escolhidas as empresas:
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Sidney dos Santos — Oxímetro Infantil — R$ 180,00 e Vila Velha Prod. Hospitalares - Oxímetro Adulto
— R$ 179,00.

Porém essas empresas enviaram e-maii ao município informando que não possuíam a quantidade do
produto para atender ao solicitado (fls. 56 e 57).
A empresa Labvix também encaminhou e-mail informando que não consegue manter a proposta
apresentada, tendo em vista os trâmites de importação e os atrasos decorrentes da pandemia (f|.58).
Sendo assim, foram solicitadas novas cotações conforme abaixo:

Empresa Fls Oxímetro Oxímetro Observação
. Adulto Infantil

Vicente Costa Prod. Médicos Hosp. 59 500,00 500,00 . --------------------RGR Prestação de Serviços Com. 61 629,00 629,00 Entrega entre 5 a 10 dias

ISP Saúde 63 755,10 --------- Entrega: a partir da

confirmação do pagamento

299,00 299,00 Entrega: 18 dias úteis
Ortoponto Com.Prod.Ortopedia 66 + frete (uso a Pagamento à vista ou

141,05 partir de 4 transferência bancária. Não

anos) trabalha por empenho

Dental Med Sul 68 ------------------- Não possui o Produto

A M Fernandes ME 98 420,00 —————————— Imediato

5 fornecedores cotaram os produtos e conforme o quadro comparativo de preço simples (fls.71/73)
foi escolhida a empresa:
Ortoponto Com.Prod. Ortopedia — Oxímetro adulto e Infantil — R$ 299,00 X 11 = R$ 3.289,00 + R$
141,05 (frete) = R$ 3.430,05
Sendo assim o valor do produto sai a R$ 311,82
Foi feita a nota de Pré empenho e o Termo de Dispensa de Licitação a favor da empresa Ortoponto
Comércio de Prod.de Ortopedia (fls. 76 e 82).

Porém a empresa enviou e-mail ao município informando que não possui mais a quantidade do
produto fornecida no orçamento e que a previsão de recebimento de um novo lote do material estava
prevista para a segunda quinzena de junho com chance de alteração no preço (fls.84).

Analisando o Quadro Comparativo de Preços dos Orçamentos nas Hs. 103 a 107, constatamos os
seguintes vencedores dos itens adquiridos:
Item 0001 — Oxímetro de Dedo Adulto

Empresa Vencedora: Fort Medical Comércio de Produtos para Saúde Ltda

EMPRESAS Quant. X Valor Valor Total
Unitário

Vila Velha Produtos Hospitalares Ltda ME 09 unid. X R$ 179,00 R$ 1.611,00

Labvix Com. E Representação Ltda 09 unid. X R$ 280,00 R$ 2.520,00

Ortoponto Com. De Prod. De Ortopedia Saúde Rec. Ltda 09 unid. )( R$ 311,82 R$ 2.806,38
Fort Medical Comércio de Produtos para Saúde Ltda 09 unid. X R$ 379,90 R$ 3.419,10
Brasfisio — Com. De Equipamentos Fisioterapeuticos Ltda 09 unid. X R$ 386,91 R$ 3.482,19

Vicente Costa Produtos Médicos Hospital Ltda 09 unid. X R$ 500,00 R$ 4.500,00
Workout Com. De Prod. Para Saúde Eireli EPP 09 unid. X R$ 755,00 R$ 6.795,00
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RGR Prestação de Serviços e Comércio Ltda 09 unid. X R$ 629,00 R$ 5.661,00
Snmed — Comércio e Representações Eireli ME 09 unid. X R$ 959,00 R$ 8.631,00

Redalmus Comercial Ltda EPP 09 unid. X R$ 2.700,00 R$ 24.300,00

Constatamos que a municipalidade orçou com 10 (dez) Empresas 0 produto Oxímetro de Dedo

Adulto.

De acordo com a tabela comparativa de preços, constatamos que a Empresa Fort Medical
Comércio de Produtos para Saúde orçou o 4º (quarto) menor valor ficando atrás das Empresas
Vila Velha Produtos Hospitalares Ltda ME, Labvix Come Representação Ltda e Ortoponto Com. De
Prod. De Ortopedia Saúde Rec. Ltda.

No entanto constatamos no Processo na fl.117 Justificativa emitida pelo Presidente da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, relatando o fato da Empresa Fort Medical Comércio de Produtos
para a Saúde ter sido a vencedora dos 02 (dois) itens adquiridos através do processo.
De acordo com a justificativa a Empresa Vila Velha Produtos Hospitalares Ltda que orçou o menor

preço do item 0001 e 2º menor valor do item 0002 pediu através de e-mail, pagina 57, para
desconsiderar o orçamento, pois infelizmente não poderá atender a demanda.

Também de acordo com a justificativa a Empresa Sidney dos Santos EPP o menor preço do item
0002 informou através do e—mail, página 56, que não tem mais estoque a quantidade de Oxímetros
desejada para atender a municipalidade.
Ainda, a Empresa Labvix Comércio e Representações Ltda 2º menor preço do item 0001 e 3ª menor
valor do item 0002, justificou através do e—mail, pág. 58, que infelizmente devido aos trâmites de
importação e aos atrasos decorrente de Pandemla, não conseguirá manter a proposta apresentada,
uma vez que o processo de importação está sem previsão para ser concluído

Após nova coleta de orçamentos, houve a escolha da empresa Ortoponto Com.Prod. Ortopedia —
Oxímetro adulto e Infantil — R$ 299,00 x 11 = R$ 3.289,00 + R$ 141,05 (frete) = R$ 3.430,05
Sendo assim o valor do produto sai a R$ 311,82 (fls. 76 e 82).

Porém a empresa enviou e-mail ao município informando que não possuí mais a quantidade do
produto fornecida no orçamento e que a previsão de recebimento de um novo lote do material estava
prevista para a segunda quinzena de junho com chance de alteração no preço (fls.84).

Diante dessas justificativas, houve a contratação da Empresa Fort Medical Comércio de Produtos
para a Saúde, sendo a Empresa 0 menor valor dos itens nº 0001 e nº 0002. A Empresa forneceu
item 0001 - 09 unidades de Oxímetro de Dedo Adulto no Valor Unitário de R$ 379,90 - totalizando R$
3.419,10.

Item 0002 — Oxímetro de Dedo Pediátrico

Empresa Vencedora: Fort Medical Comércio de Produtos para a Saúde

EMPRESAS Quant. X Valor Valor Total
Unitário

Sidney dos Santos — EPP fls. 56 informa que não tem mais em 02 unid. X R$ 180,00 R$ 360,00
estoque

Vila Velha Produtos Hospitalares Ltda ME fls. 57 02 unid. X R$ 270,00 R$ 540,00
Labvix Com. E Representação Ltda fls. 58 informa que não tem 02 unid. X R$ 280,00 R$ 580,00
Rua Darly Nerty Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
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Ortoponto Com. De Prod. De Ortopedia Saúde Rec. Ltda 02 unid. X R$ 311,82 R$ 623,64
Fort Medical Comércio de Produtos para Saúde Ltda 02 unid. X R$ 379,90 R$ 759,80
Brasfisio — Com. De Equipamentos Fisioterapeuticos Ltda. 02 unid. x R$ 386,91 R$ 773,82
Vicente Costa Produtos Médicos Hospital Ltda 02 unid. X R$ 500,00 R$ 1.000,00

RGR Prestação de Serviços e Comércio Ltda 02 unid. X R$ 629,00 R$ 1.258,00
Snmed — Comercio e Representações Eireli ME 02 unid. X R$ 929,00 R$ 1.858,00

Constatamos que a municipalidade orçou com 09 (nove) Empresas 0 item 02 do processo Oximetro de Dedo Pediátrico.

A Empresa contratada para fornecer o item 0002 também foi a Fort Medical Comércio de Produtos

para a Saúde. Analisando a tabela a referida Empresa orçou o 5º (quinto) menor preço, porém
diante das justificativas do Presidente da CPL (fls. 117) ja descritas nesse processo se tornou a
Empresa com o menor valor que tinha em estoque o produto solicitado.

Diante das justificativas apresentadas no item acima 0001 verificamos a desistência das Empresas

Sidney dos Santos — EPP, Vila Velha Produtos Hospitalares Ltda ME e Labvix Com. E
Representação Ltda por não terem o produto em estoque para entrega imediata como necessitava o
Município.

Alem da Empresa Ortoponto Comércio de Produtos de Ortopedia, Saúde e Recuperação Ltda
informou através do e-mail, página 84, que não tem mais estoque a quantidade de oximetros
fornecida no orçamento e que a previsão de recebimento de um novo lote do material tendo previsão
para a segunda quinzena de junho, com chance de alteração no preço.

Diante dessas justificativas, houve a contratação da Empresa Fort Medical Comércio de Produtos
para a Saúde para fornecer o item 0002 do processo, sendo 02 unidades de Oximetro de Dedo
Pediátrico no valor unitário de R$ 379,90 (trezentos e setenta e nove reais e noventa centavos),
totalizando 0 valor de R$ 759,80.

2.1.1.2 Da Comparação de Preços
Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com a
media praticada no mercado, está Unidade Central de Controle Interno realizou pesquisas em sites
oficiais de outros Municípios do Estado do Espirito Santo, no Painel de Preços do Governo Federal e
em sites da Internet, onde constatamos as seguintes comparações:

Tabela comparativa: Item 01

Munícipio/Empresa Quantidade x Valor Local da Publicação Oficial Empresa Fornecedora
Unitário

Santa Teresa 09 Unid. x R$ 379,90 Site Oficial do Município — Aba Fort Medical Comércio de
Novo Coronavirus — Despesas Produtos para Saúde
Contratadas.

São Mateus 35 Unid. X R$ 190,00 Portal da Transparência de São 82 Saúde Ltda
Mateus

Linhares EPP

Linhares 100 Unid. X R$ 210,00 Portal da Transparência de FASTMED Comércio Ltda

Painel de Preços Media R$ 145,00 Site do Governo do Estado -----------------------

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 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

ª? .

&

%% Tâíããâà

Diante da análise da tabela acima verificamos que o valor pago pelo Município na aquisição do
produto foi maior que o adquirido por outros Municípios do Estado e do Painel de Preços do Governo
Federal.

Tabela comparativa: Item 02

Munícipio/Empresa Quantidade X Valor Local da Publicação Oficial Empresa Fornecedora
Unitário

Santa Teresa 02 Unid. x R$ 379,90 Site Oficial do Municipio — Aba Fort Medical Comércio de
Novo Coronavirus — Despesas Produtos para Saúde
Contratadas.

São Mateus 35 Unid. X R$ 190,00 Portal da Transparência de São 82 Saúde Ltda
Mateus

Linhares
EPP
Painel de Preços Média R$ 145,00 Site do Governo do Estado --------------

Linhares 100 Unid. X 210,00 Portal da Transparência de FASTMED Comércio Ltda

Diante da análise da tabela acima verificamos que o valor pago pelo Município na aquisição do
produto foi maior que o adquirido por outros Municipios do Estado e do Painel de Preços do Governo
Federal.

Neste sentido, entendemos ver o esforço da municipalidade na aquisição dos produtos pelo menor
preço, porém diante da desistência dos fornecedores de menor preço, houve a aquisição por preço
superior com fornecedor que possuía a quantidade a ser entregue no prazo estabelecido.

Entendemos que, diante de todo o exposto acima, ficou demonstrado o esforço da Secretaria
Municipal de Saúde na busca pelo produto através do melhor pretº e prazo de entrega para

atendimento aos usuários das Unidades de Estratégias de Saúde da Família.

2.1.1.3 Da não identificação do servidor responsável pela coleta dos orçamentos
Não constatamos identificação da assinatura do servidor responsavel pela coleta dos orçamentos.
"É obrigatória a identificação do servidor responsável pela cotação de preços E A ASSINA TURA NOS
DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA (Acórdão TCU nº 909/07 — 1 ª Cámara)”.

Recomendamos que o servidor responsável pela cotação de preços sempre se identifique através de
assinatura legível ou carimbo de identificação afim de atender ao referido acordão.
2.1.1.4 Da Publicação Oficial

Constatamos que houve no Processo um Termo de Dispensa de Licitação na fls. 82, publicado no
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo DOM/ES (fls. 112), no dia 26/05/2020 sob
nº de Extrato do Ato 276338 que posteriormente foi anulado, conforme a Publicação de Anulação no
mesmo Diário Oficial da referida Publicação (fls. 113).

A Publicação estabelecia ganhadora a Empresa Ortoponto Comércio de Produtos de Ortopedia,
Saúde e Recuperação Ltda informando que a mesma seria a responsável em fornecer os 02 (dois)
itens adquiridos no Processo, porém de acordo com e—mail da fls. 84 a Empresa Ortoponto Comércio

de Produtos de Ortopedia, Saúde e Recuperação Ltda informou que não tinha mais a quantidade
fornecida no orçamento, tendo previsão de recebimento de um novo lote do material para a segunda
quinzena de junho com chance de alteração de preço, justificando assim a Anulação do Termo de
Dispensa com a empresa devido ao não atendimento imediato do produto orçado pelo valor cotado.
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Verificamos que na fls. 118 do processo consta o novo Termo de Dispensa assinado pela Secretaria
Municipal de Saúde com data de 26 de maio de 2020 e sua Publicação no DOM/ES — Diário Oficial
dos Municípios do Estado do Espirito Santo na fls. 114 em nome da Empresa Fort Medical Comércio
de Produtos para Saúde Ltda para fornecer os 02 (dois) itens ao Municipio.

Item 0001 - 09 (nove) Unidades de Oximetros de Dedo Adulto — Valor Unitário de R$ 379,90
(trezentos e setenta e nove reais e noventa centavos) —- totalizando R$ 3.419,10 (três mil,

quatrocentos e dezenove reais e dez centavos);
Item 0002 - 02 (duas) Unidades de Oximetros de Dedos Pediátrico — Valor Unitário R$ 379,90
(trezentos e setenta e nove reais e noventa centavos) - Total R$ 759,80 (setecentos e cinquenta e
nove reais e oitenta centavos).

Totalizando um valor global pago pelo Município de R$ 4.178,90 (quatro mil, cento e setenta e oito
reais e noventa centavos), tendo a empresa prazo de entrega imediato.

A Dispensa de Licitação teve amparo legal no Artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas
alterações.

2.1.1.5 Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação.ªta da Nota Fiscal e
Pagamento

Verificamos que o processo 005915/2020 teve inicio no dia 06/05/2020 e sua tramitação se deu
conforme as datas:

Pré Empenho Autorização de Nota Fiscal Atesto do Liquidação Pagamento
Empenho
Fornecimento Fiscal
-------------- 27/05/2020 28/05/2020 29."9 5/2020 09/06/2020 10/06/2020 10/06/2020.
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.

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 pagamento que foi em 10/06/2020.

3.CONCLUSÃO:
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 005915/2020 realizado
pela municipalidade está amparado no artigo 4º da Lei 13.979/2020, contendo Parecer favorável pela
Procuradoria deste Município.
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 legível ou seguida
de carimbo para melhor identificação

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a Secretaria Municipal de Saúde que 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 2.1.1.2 e 2.1.1.3.
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Pedimos que encaminhe o relatório ao Setor de Licitação para ciência do mesmo. Ao final que retorne
ao setor de Controle Interno.

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: vc:-m.santateresaesqovbr ,
na aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 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 de outras 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, 09 de julho de 2020.

:; deÍt/M

M garet' Aparecida Novelli Cosme
Con roladora Geral Interna
Controlador
Geral Interno
(_,/' Margareti
A. Novelli
Cosme
CRC O12837ÍO
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