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Unidade Central de Controle Interno

Memo. UCCI nº 055/2020 Santa Teresa - ES, 06 de julho de 2020.

A: Secretaria Municipal de Saúde

Senhora Secretária,

Encaminhamos para ciência e providências 0 Relatório de Auditoria referente ao processo
006212/2020 que se refere a aquisição de insumos para suprir a demanda do combate e
prevenção da pandemia do novo coronavirus.

/ Pulverizador de Plástico - 100 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 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 municipio:
w=mv.santateresa.es. ovbr , na aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias,
Auditorias Saúde 2020.
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Ch e da UyÁde Central de Controle Interno
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Relatório de Auditoria do Processo nº 006212/2020

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Insumos, para atender a demanda da Secretaria
Municipai de Saúde, decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus.

Valor: R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).

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
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 à 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 deciarados 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 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 006212/2020, que se
refere a Aquisição de Equipamentos e insumos, para atender a demanda da Secretaria Municipai de
Saúde, decorrente da Pandemia em razão do Corona Virus, realizado através de Dispensa de
Licitação enquadrada no artigo 4, da Lei Federal 13.979/2020.

1.1 OBJETIVOS:

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

2.1 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 CONSTATAÇÓES:

2.1 CHEQ LIST

CHECKLIST DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº do Processo: 006212/2020
Fornecedor(es): Foral Fornecedora Aliança Comercial EireIi ME
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Insumos

Fundamento Legal:

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( X) Inexigibilidade — Art. 25, inciso ( )
Empenho: 689/2020 Data: 27/05/2020 Valor: 660,00
Pagamento: 1413/2020 Data: 10/06/2020 Valor: 660,00

Sim]Perguntas Não
NA

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

O Processo Administrativo de nº 6212/2020, foi protocolado no dia 18/05/2020, autuado, distribuído e Sim
organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de (01 a 54)

Rua Dar/y Nerty Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
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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 Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos e Insumos, Sim
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, decorrente da Pandemia em razão do
Corona Vírus.

Descrição / Produto Quantidade UN
Pulverizador de Plástico em cor clara ou transparente para borrifar
produtos líquidos com capacidade 500 mi a 550 ml, com bomba de 100 Un
pressão manual, punho ergonômico e jato ajustavel

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;

Considerando que o momento demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúdepública, a fim de evitar a disseminação da doença mo
município de Santa Teresa;

Considerando que uma das estratégias de enfrentamento ao coronavírus é a desinfecção de
superfícies de contato, principalmente em locais que possuem um fluxo transitório de pessoas. .

3) O Processo de aquisição esta compreendido no período da situação de emergência de saúde
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de
licitação conforme Art. 4º & 1º da Lei 13.979/2020?

O Processo de Aquisição de fornecimento de Equipamentos e Insumos foi protocolado no dia Sim
18/05/2020 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.

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

Foi publicado no dia 29/05/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR — Na ABA NOVO Sim
CORONA VIRUS — COVID — 19:

/ Termo de Dispensa de Licitação
/ Quadro Comparativo de Preços Simples
/ Autorização de Fornecimento 219/2020.
/ 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 minimo 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 Sitio Oficial do Município WVWV. SANTATERESA. ES. GOV BR — Sim
na ABA NOVO CORONA VÍRUS— COVID — 19 em 29/05/2020 e também no DOM/ES 27/05/2020.

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 â 3º da Lei 13.979/2020).

Consta declaração de que a empresa não é INIDÓNEA, estando apta para participação no processo Não
de aquisição (Fls. 22)

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 03 a 13 deste processo,
e descreve o objeto como contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos e Insumos,
que serão utilizados para a desinfecção de superfícies de contato, principalmente em locais que
possuem um fluxo transitório de pessoas.

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 Obieto que é a aquisição de equipamentos e Sim
insumos destinados a suprir a demanda de combate e prevenção a pandemia do novo corona vírus. (fls.03).

- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação objetiva-se dar continuidade das
estratégias de enfrentamento ao coronavirus, com a desinfecção de superfícies de contato, principalmente
em locais que possuem um fluxo transitório de pessoas.

- Constatamos os reguisitos da contratação (incluindo definições e Quantitativos) que foi a aquisição
de 100 unidades de Pulverizador de Plástico para borrifar produtos líquidoscom bomba de pressão manual,
punho ergonômico e jato ajustável, e o prazo de entrega não superior a 10 dias,contado a partir do
recebimento da Autorização de Fornecimento.

- A Descrição resumida da solução apresentada neste momento, no Termo de Referência, foi informado
pela Secretaria Municipal de Saúde como modalidade de contratação a DISPENSA DE LICITAÇÃO, Art.
24, inciso II, da Lei Federal 8566/93, sendo que o processo todo indicava que o mesmo correria através
do artiqo 24. inciso IV (EMERGENCIAL).
A minuta do Termo de Dispensa indica a Dispensa de Licitação com amparo legal no artigo 4º da Lei
Federal 13.979/2020.
Em seu Parecer Jurídico, a Procuradoria juridica municipal opinou pela legalidade da contratação
pretendida nos termos do artigo 4º da Lei 13.979/2020.

Neste sentido, entendemos que o Termo de Referência foi preenchido de forma equivocada no item 4 -
Modalidade de Contratação (fls. 03).

- Os critérios de solução e pagamento: Os pagamentos referentes as notas de empenho dos materiais
adquiridos serão efetuados em ate 30 dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente
atestadas peio fiscal designado para o contrato.
Nenhum pagamento será efetuado a contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer
pendência com a contratada.

Vl — 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 cotações de preços com potenciais
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fornecedores e pesquisa em sítios eletrônico conforme fls. 14 a 19.

VII — Adequação orçamentária.

Não foi informada a Dotação Orçamentária no Termo De Referência, sendo informado que " A
dotação orçamentária será informada em oportuno".

Posteriormente, localizamos na folha de despacho a indicação da ficha e Fonte de Recursos e a
Reserva orçamentária:
Classificação Funcional Programática: 012.020.010.122.0001.1.073 — Enfrentamento da Emergência
da Covid—19-Elemento de Despesas: 33903000000 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 12140000000 - Ficha: 0000078
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 99/2020, de 22/05/2020 — (fls. 24)

VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente.

O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde —
(Folha 13) do Processo.

0 Termo de Referência (Fls. 03/13) contém informações relativas 3:

Item 1: Secretaria Requisitante — Secretaria Municipal de Saúde

Item 2: Objeto — Aquisição de Equipamentos e Insumos destinados a suprir a demanda da Secretaria
Municipal de Saúde. Quantidade, itens e especiicações dos objetos constam no na Folha 21 deste
processo.

Item 3: Justificativa — A aquisição do material destina-se a suprir a demanda da Secretaria Municipal de
Saúde, objetivando dar continuidade das estratégias de enfrentamento ao coronavirus, com a desinfecção
de superfícies de contato, principalmente em locais que possuem um fluxo transitório de pessoas.

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

Item 5: Forma de Prestação dos Serviços — O fornecimento será efetuado com prazo não superior a 10
(dez) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, no Setor de Medicina do
Trabalho da Secretaria Municipal de Saúde e itens 5.1 a 5.10 .

Item 6: Validade — Fornecimento com validade mínima de 12 (doze) meses a partir do recebimento do
material. Durante o prazo de validade a Contratada estará obrigada a substituir o material defeituoso, sem
ônus e troca 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 (tis. 05/07)

Item 8: Obrigações da Contratante — Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls. 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 orçamentos
apensados nas folhas 14 a 19.

Item 10: Fiscalização — A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de "Técnica de
Segurança do Trabalho" e itens 10.1 a 10.3.

Item 11: Pagamento — Os pagamentos referentes as notas de empenho dos materiais adquiridos serão
efetuados em até 30 dias após a apresentação das respectivas notas Escais, devidamente atestadas pelo
fiscal designado para o contrato.

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 do Termo de Referência (115.09).
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Item 12: Documentos — Os produtos deverão apresentar: registro no Ministério do Trabalho e Emprego,
Inmetro e certificado da Anvisa. A Empresa ganhadora deverá apresentar as Certidões Negativas de Débito
e Contrato Social; CRT, Atestado e Alvará de licença para localização e funcionamento (fls. 09/10).

Item 13: Da Dotação Orçamentária — Não foi informada a Dotação Orçamentária no Termo de Referência
sendo informado que " A dotação orçamentária será informada em oportuno".

Item 14: Das Sanções — Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls. 10/12)

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 Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação (fl.12).

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 Divida 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: -----
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ — Não Consta
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais — Fls 49;
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual — Fls 48;
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal — Não Consta
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS — Folha 50;
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista — Folha 51;
9.7 - Consta a declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos.

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 a entrega foi imediata e o Empenho é N/A
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 (COVID 19)? (art. 4º—B da Lei 13.979/2020).

O processo em questão foi Dispensa de Licitação, enquadrado no art. 4º-B da Lei 13.979/2020 para Sim
aquisição de equipamentos e insumos de combate a prevenção da pandemia.

A Lei nº 1397912020 — Art. 4º B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020:

l— Ocorrência de Situação de Emergência;
II - Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III — Existência de risco e segurança de pessoas.
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.

12) Consta declaração de que não ha 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 vantajosapara a administração). Não
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Não consta manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum contrato ou
ata referente a aquisição de Equipamentos e Insumos.

13) Consta parecerjurldico no processo?

Consta o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação pretendida no processo — Fls. Sim
26/29;

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante?

Constam orçamentos no Processo, sendo o orçamento da Empresa vencedora na fl. 15 o de melhor Sim
preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como demonstrado no Quadro
Comparativo de Preço Simples (fl. 23).

Descrição / Produto Foral Forn J.B. Com. E Farmácia
Aliança Serviços Atlântica

Pulverizador de Plástico em cor clara ou
transparente para borrifar produtos liquidos com Gªºiºº 750,00 1.050,00
capacidade 500 mi a 550 ml, com bomba de pressão
manual, punho ergonômico e jato ajustávelTotal 660,00 750,00 1.050,00

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?

Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável em sítios eletrônicos e cotações Sim
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 WWWSANTATERESAESGOV.BR — Sim
Na ABA NOVO CORONA VIRUS — COVlD-19 em 29/05/2020 e no DOM/ES em 27/05/2020.

17) Consta emissão de Nota de Pre Empenho?

Consta no processo a Nota de Pré Empenho de nº 99/2020 de 22/05/2020, no valor de R$ 660,00 Sim
(Fls.24)

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 e N/A
o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo Fiscal.

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

Não houve celebração de contrato. N/A
2.1.1 — Constatações:

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.

Rua Dar/y Nerty Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
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As estimativ
orçamentos de Empresas conforme fls. 14 a 19.

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido
valor de mercado, constatamos através de verificação
Transparência de Outros Municípios, Internet, e Painel d
valores descritos abaixo:

Tabela comparativa: Pulverizador
líquidos com capacidade 500 mi a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

as de preços foram obtidas por meio de cotação de preços do material através dos

pela municipalidade está de acordo com o
de aquisições similares no Portal de

e Preços do Governo Federal e obtivemos os

de Plástico em cor clara ou transparente para borrifar produtos
550 ml, com bomba de pressão manual, punho ergonômico e Jato

ajustável

Wunícipio Quantidade Valor Total Descrição Local da PublicaçãoX Valor Oficial/Empresa Fornecedora
Unitário

Santa 100 Unid. x R$ 660,00 Pulverizador de Site Oficial do Municipio — Aba Novo
Teresa R$ 6,60 Plástico Coronavirus — Despesas Ccntratadas.

Empresa: Foral Fornecedora Aliança
Comercial Eireli ME

Vila Velha 100 Unid. R$ 550,00 Pulverizador de Site Oficial do MunicipioXxR$ 5,50 Plastico
Aracruz 120 unid. x R$ 910,80 Pulverizador de Site Oncial do Municipio

R$ 7,59 Plástico Empresa: Agropaulos Prod.Saneantes
internet R$ 10,90 -------------- Pulverizador de Empresa: Shoptime

Plástico

Internet R$ 5,90 -------------- Pulverizador de Empresa: M & B Embalagens
Plástico

Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em
nosso município está condizente em se comparando com a pesquisa realizada na Internet e em outros
municípios.

2.1.1.1 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:

- item 4: Modalidade de Contratação: fl. 03 — Foi informado no Termo de Referência que a
modalidade da contratação seria Dispensa de Licitação conforme o Artigo 24 inciso II da Lei nº
8666/1993, sendo que o processo todo indicava que o mesmo correria através do artigo 24, inciso IV
lEMERGENCIAL).

A minuta do Termo de Dispensa indica a Dispensa de Licitação ccm amparo legal no artigo 4º da Lei
Federal 13.979/2020.

Em seu Parecer Jurídico, a Procuradoria juridica municipal opinou pela legalidade da contratação
pretendida nos termos do artigo 4º da Lei 13.979/2020.

- Item 13: Da Dotação Orçamentária — fl. 10 - No termo de referência não foi informado a Dotação
Orçamentária por onde correria a despesa, sendo que foi preenchido com os dizeres: “A Dotação
Orçamentária será informada em oportuno" — fl.10.

Rua Darly Nerty Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
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identificamos no trâmite do processo, na folha de despacho a informação dada ia Secretária de
Saúde indicando a ficha por onde correria a despesa — fl. 20.

O termo de Referência deverá vir sempre informando a Dotação Orçamentária, em atendimento aos
artigos 14 e 38 da Lei 8666/93, indicando assim a previsão orçamentária que é condição fundamental
uma contratação de acordo com a Lei 8.666/93.

Recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde juntamente com o servidor responsável pela
elaboração do Termo de Referência se atente a todas as informações necessárias que ali deverão ser
descritas, possibilitando assim, uma aquisição/contratação respaldada na Lei 13.979/2020.

2.1.1.2 Da falta de Documentação de Regularidade Fiscal — Artiqo 4º - F da Lei 13.979/2020

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados:

/ Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;

»/ Certidão Negativa com a Fazenda Municipal;

Recomendamos que a Administração Pública anexe nos processos toda documentação exigida na Lei
Federal 13.979/2020.

2.1.1.3 — Do empenho, Autorização de Fornecimento. Liquidação. Data da Nota Fiscal e
Pagamento.

Verificamos que o processo 006212/2020 teve início no dia 18/05/2020 e sua tramitação se deu
conforme as datas:

Pré Empenho Aut.Fornecim. Nota Atesto da Liquidação PagamentoEmpenho Fiscal Nota Fiscal
22/05/2020 27/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 01/06/2020 09/06/2020 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 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 10/06/2020.

3.CONCLUSÃO:

Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 006212/2020 realizado
pela municipalidade está amparado no artigo 4º da Lei nº 13.979/2020, contendo manifestação
favorável pela Procuradoria deste Município.

Rua Dar/y Nerty Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
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Após todas as verificações e constatações, recomendamos a secretaria municipal de saúde que dê
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 2.1.1.1 e 2.1.1.2.

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 municipio: mª.—W.saiªstateresa.es.qov.br ,
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 as 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 esta a disposição para sana-los.

Santa Teresa-ES, 06 de julho de 2020.

' parecmelli Cosme
C ntrolador Geral Interno

/ Margareti A. Novelli CosmeControlador Geral Interno
CRC 012837/0
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