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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
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Emitente: Unidade Central de Controle Interno De Santa Teresa-ES
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Gestor responsável: Gilson Antônio de Sales Amaro
Exercício: 2017

1. Introdução

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos
procedimentos de auditoria, seguindo o manual de procedimentos desta unidade de controle.

Na tabela a seguir, apresentamos os processos que foram objeto de auditoria e os processos citados
encontram-se na Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura de Santa Teresa.. Processos .

%%ºssatfotaº aziª: "ºrigami?” 39313223."anaHsados

1.3.2 Bens 014122/2017 Lei Avaliar se os registrosNo processo deOs bens patrimoniais
móveis, 4.320/1 analíticos de bens deauditoria referente aforam selecionados
imóveis 964, caráter perrnanenteeste item, forampor amostragem e se
intangíveis art. 94. estão sendo realizadosselecionados bens doreferem às classes
Registro contendo informaçõesFundo Municipal deabaixo relacionadas:

necessárias eSaúde e da Prefeitura. Veículos em
suficientes para suaMunicipal, o que gerou Geral
caracterização e seum único relatório. . Obras emexiste a indicação, na andamento
estrutura administrativa . Máquinas edº órgãº, de agente(s) Utensílios deresponsável (ÍS) Pºr Escritóriosuª guªrdª º . Mobiliário emadministração. Geral

. Terrenos/Glebas

. Ruas

. Imóveis em poder
de Terceiros

. Instalações

. Outros Bens
Imóveis

. Obras de Arte e
Peças para
exposição

2.6.6 Dispensa de1032/17 Lei Avaliar se asrlDispensa de Licitação Processo de Dispensal(01) Licitação 8.666/9 contratações po artigo 24, Inciso IV. de Licitação nª3, dispensa ou 001032/17 de
arts. 24, inexigibilidade de 23/01/2017.
25 e 26. licitação observaram as

disposições contidas
nos artigos 24 a 26 da
Lei de Licitações.
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2.6.6 Inexigibilidade 000078/17 Lei Avaliar se ªslnexigibilidade deProcesso de
(02) de Licitação 8.666/9 contratações por . . N d d Inexigibilidade de3, dispensa ou L'ª'tªçªº enquª "ª ªLicitação nº 000078/17

arts. 24, inexigibilidade deno artigo 25, Caput “de 03/01/2017.
25 e 26 licitação observaram asda Lei 8.666/93.

disposições contidas
nos artigos 24 a 26 da
Lei de Licitações.

2234 Despesa— Convênio: 017/2016 Lei Avaliar se houve Convênios Firmados 2 convênios:
auxílios, Processo: Espe concessão de auxílios entre o município e
contribuições e 9535/2016 cínca contribuições ou entidades no 002/2016 -
subvenções. subvenções a exercício de 2016(18 Contratação de umai

entidades privadas sem Convênios). equipe
2.2.35 Despesa— Convênio: Lei previsão na LDO, na multipronssional, taissubvenção 002/2016 4320! LOA e em lei como auxiliares desocial. 1964, especínca. serviços gerais (03),13.206/15 art. 15. cozinheira (01),“216/16 Avaliar se a professora de% concessãº de artesanato (01) eMesª ªº subvenção social professor deW1 obedeceu o disposto informática (01) para

4583/16 no art. 16, da LEÍ atender aos alunos dª5952/16 Federal nº 4320/1964, Centro d7011/16 especialmente no que Atendimento8457/16), se refere º seu Educacional Manoe9584/15 parágrafo único. Valetim, com vistas '
10-845/16 inclusão das pessoaãl3312/36 com deficiência n14.315/16 Zªino regular de1632/17. '

017/2016 - Repasse
financeiro para ai
realização da XXV
Festa do Imigrante
Italiano de SantTeresa. ªl

2. Auditorias e outros procedimentos realizados

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos de

auditoria em processos de Convênios e processos Licitatórios, Dispensa e Inexigibilidade, seguindo o manual

de procedimentos desta unidade de controle realizados mediante a análise dos processos e resposta ao check

List proposto.

Na tabela a seguir, apresentamos os processos que foram objeto de auditoria. Os processos encontram-se na

Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura de Santa Teresa e publicados no site do município:
www.santateresa.es.gov.br.
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C_ód T_iª Processo Orgão Obieto Achado ProºZAlertas Situação
1_3_2 Bens 014122/17 Prefeitura e Bens móveis, imóveis e intangíveis — -Ausência de O resultado FinalizadoPatrimoniais Saúde Registro providencias destana auditoria,

localização diante dos
de bem não pontos
encontrados; elencados
-Baixa de demonstra a
Terreno necessidadeRural; de
-Obras em aperfeiçoame
andamento nto e
pendente de modernizaçã
tombamento; o dos
-Bens normativos
inservíveis que
sem regulamente
destinação m a gestão
adequada; patrimonial
-Ausência como
transferência também a
de elaboração
responsabilid de controles
ade de bens administrativ
móveis; os, com o
-Ausência deimperativo de
descrição corrigir os
pormenorizad efeitos das
a. fragilidades

relatadas.

Universo do Ponto de Controle: Estão registrados no Patrimônio Municipal:
Bens Móveis Prefeitura: 10.600 - Bens Imóveis Prefeitura: 325 - Bens Móveis Saúde: 2.255
Bens Imóveis Saúde: 10

Amostra Selecionada: Foram selecionados os Bens Patrimoniais de acordo com os Tombamentos:
Veículos em Geral: 11 Bens - Obras em Andamento: 5 Obras - Máquinas e Utensílios de Escritório: 4 Bens
Imóveis em Poderde Terceiros: 3 Imóveis - Instalações: 6 - Outros Bens Imóveis: 1
Obras de Arte e Peças p/ Exposição: 2 Quadros - Mobiliário em Geral: 40 Bens - Terrenos: 1 - Ruas: 6

Nº do processo: 14122/2017 - Objeto: Patrimônio Imobiliário (Bens Móveis e Imóveis)
Fundamento legal: Art. 94 à 96 da Lei 4.320/64 - Setor Auditado: Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal

A presente auditoria fundamenta-se em atendimento ao disposto na lei 4.320/64:

Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários
para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.

Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis.

Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade
administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade.

A presente auditoria fundamenta-se no processo número 14122/2017, visando atender ao Plano Anual Auditoria Interno
(PAAI) relativo ao exercício de 2017, buscando avaliar a gestão sobre Bens Móveis e imóveis, verificando se os
controles internos administrativos adotados pelo Setor de Patrimônio estão atualizados, consistentes e atendendo à
normatização aplicável à espécie.

A população considerada nessa amostra foram os bens tanto da Prefeitura Municipal quanto da Secretaria de Saúde.

Inicialmente, em contato com o setor de patrimônio, foi solicitado através do processo número 14122/2017, a relação de
bens existente na prefeitura, inclusive de suas Unidades Gestoras — UG. Em resposta, o setor de patrimônio enviou em
arquivo digital a totalidade de bens registrados, onde foi levantado por meio de amostragem conforme já descritos
acima, os bens que serão objetos de inspeção.

Foram examinados os documentos fornecidos pela unidade auditada, as respostas às indagações escrita e oral, assim
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como, os registros inerentes ao objeto, além da inspeção física dos bens, sempre acompanhados dos responsáveis
pelo setor de patrimônio. Após esses exames realizaram-se as correlações das informações obtidas, cujas
constatações e recomendações estão separadas por tema, conforme se segue:

CONSTATAgÃO 01: Ausência de providencias na localização de bem não encontrados

De acordo com a amostra, onde foram selecionadas 80 (oitenta) tombamentos, desses, 2 (dois) não foram localizados
na inspeção física conforme tabela abaixo:
Tombamento: Descrição: Aquisição: Avaliação: Depreciação: Valor Atual:
000011868 Veículo Kombi 03 portas 04 R$ 15.390,00 R$ 4.865,00 R$ 10.168,56 R$ 10.086,44

Cilindros 61
000004397 Máquina Datilografia Olivetti R$ 60,00 R$ 40,00 R$ 32,05 R$ 67,95

línea 98

O setor de patrimônio foi questionado e nos foi informado que os processos de localização e baixa desses bens já foram
inicializados. Informa ainda que não existe um prazo que determine o tempo para conclusão dos processos abertos e
que a responsabilização, onde são absorvidos ou punidos, só ocorre com a conclusão dos processos administrativos.

Analisando o processo 13627/2016 aberto em 01/12/2016 observa-se que os trabalhos de localização do bem não
estão sendo efetivamente praticados, estamos caminhando para o final de 2017 e até presente data pouco se fez.

Consta no processo um boletim de ocorrência fls 21, uma manifestação do Prefeito a época o Sr Claumir Antonio
Zamprogno dizendo ser inviável a abertura de sindicância devido os custos com tal processo (fls 26), e ainda um
parecer da procuradoria emitido em 12/01/2017 solicitando ao responsável da época esclarecimentos da destinação
data ou a sua restituição (fls 27).

Na presente data 06/11/2017, data da inspeção dessa auditoria no processo, o processo encontra-se parado na
GEADS, sem definição e sem data para finalizar. Entendemos ser um bem de valor expressivo, de importância
consideravel, exigindo-se assim maior empenho de todos envolvidos no processo.

São abertos processos de apurações sem os devidos acompanhamentos pelo setor de patrimônio para que se consiga
chegar a um resultado, ou seja, localizar ou punir os responsáveis.

Recomendamos que os processos internos de monitoramento por parte do setor de patrimônio sejam revistos, pois
existem falhas no processo de acompanhamento e fiscalização desses bens não localizados.

CONSTATAÇÃO 02: Baixa de Terreno Rural

Foi constatada na amostra uma baixa de um terreno rural no valor de R$ 25.000,00 — tombamento: 100000253. Diante
do fato, solicitou-se ao setor de patrimônio documentos comprovatórios da movimentação.

Na inspeção do procedimento realizado constatou-se que através do decreto nº: 124/2014 às folhas 18 a 25, foi doado
um terreno medindo 477,50m2 destinado à construção da quadra de esportes na comunidade de ltanhenga. Porém um
novo decreto de nº: 013/2015 revogou o anterior, aumentando o total da área para 602,00m2 destinado ao mesmo fim —
construção da quadra.

Tal movimentação acarretou em um novo cadastro sob tombamento n: 123210104000 com data de 09/01/2015 em
substituição ao tombamento nº: 100000253 em data de 07/04/2014 conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tombamento: Descrição: Aquisição: Avaliação: Baixa: Valor Atual:
100000253 Terreno/Glebas R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 0,00
100000256 Terreno/Glebas R$ 32.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.000,00

CONSTATAÇÃO 03: Obras em andamento pendente de tombamento:

Na análise do relatório enviado pelo setor de patrimônio, foi identificado um valor de R$ 6.015.864,56 (seis milhões e
quinze mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) lançados em OBRAS EM ANDAMENTO,
tanto na prefeitura quanto nas outras UGs.

O setor de patrimônio foi questionado a respeito, logo em seguida ao setor de contabilidade os motivos do valor tão
elevado nessa conta.

Obtivemos a resposta que muito dessas obras já haviam sido finalizadas, porém não foram transferidas, pois estavam
aguardando a administração fazer uma reavaliação para então efetuarem as transferências para suas respectivas
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contas de patrimônio.

Diante desses fatos foi solicitado ao setor de patrimônio através da abertura de um novo processo nº: 014360l2017
acerto no saldo da conta obras em andamento, onde solicitou-se ao setor que identifica-se as obras ali lançadas que
realmente ainda estão inacabadas ou se necessário fazer o acerto das que já estão encerradas para as contas corretas
dentro do sistema patrimonial, pois muitas podem tratar-se de obras finalizadas de exercícios anteriores.

Recomendamos que seja implantado pelo setor de patrimônio um controle para apuração de cada obra em andamento
para que ao final desta seja possível mensurar e cadastrar no sistema de patrimônio as obras finalizadas,
consequentemente deprecia-las.

CONSTATAgÃO 04: Bens inservíveis sem destinação adequada:

Em auditoria in loco verificou-se as condições de guarda, localização, segurança e preservação dos bens.

Constatou-se na amostragem dos bens que não há segurança e a correta armazenagem dos bens parados em
manutenção e os inservíveis, ficam no tempo, sem uma destinação adequada. Os bens devem ser resguardados
contra furtos, protegidos contra a ação dos perigos mecânicos, de ameaças climáticas, animais daninhos, dentre outros
conforme demonstramos abaixo:

Constatamos ainda ausência de uma legislação especifica quanto à guarda, armazenagem e conservação de bens
permanentes. Ha' o controle físico, mas as Instruções Normativas tratam apenas de assuntos operacionais, não
trazendo nenhuma orientação quanto à guarda e conservação desses bens.

Em consequência disso, há perda e a deterioração desses bens, que poderiam ser mais bem aproveitáveis, ou mesmo
alienados para gerar recursos para aquisição de novos equipamentos.

Além desses, fazendo um rápido filtro somente dos bens localizados no almoxarifado de bens INSERVÍVEIS, no arquivo
digital enviado pelo setor de patrimônio, observa-se um valor bem elevado no montante de R$ 1.154.977,59 (um milhão
e cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), desses não foi
providenciada, na época própria, a baixa formalmente solicitada de bens considerados antieconômicos, irrecuperáveis
ou obsoletos.
O processo de baixa do ativo imobilizado pode ser considerado um dos mais importantes dentro do controle patrimonial.
A baixa se dá quando o bem não possui mais utilidade para a empresa, logo, não deve mais compor o rol de bens da
empresa. O processo de baixa ocorre quando um bem é vendido ou doado ou quando um bem está obsoleto, ou seja,
ele é considerado improdutivo pelo tempo que se encontra em uso.

Entendemos que para que seja realizada a baixa desses bens há um procedimento interno a ser seguido, porém o que
se observa e que nada é feito a respeito.

Continuam sendo depreciados bens que não geram benefícios futuros e muita das vezes sem condição alguma de
serem leiloados, trazendo informações contábeis fictícias quanto aos bens existentes nesta Municipalidade.

Recomendamos ao setor de patrimônio tome as devidas providências para a sua efetiva localização ou apresentação
das justificativas cabíveis, e se for o caso, que se apurem as responsabilidades. Recomendamos ainda que seja
criada uma IN para esse fim, e desenvolva controles capazes de monitorar a preservação desses bens, comunicando
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sempre ao poder Executivo desse Município as intercorrências encontradas para que em tempo possam vir a ter um
melhor destino e aproveitamento.

CONSTATA ÃO 05: Ausência transferência de res onsabilidade de bens móveis:

Na inspeção feita nos veículos, dois estavam sendo utilizados por setores diferente do cadastrado no sistema, ou seja,
foram realocados definitivamente em outros setores, mas não foram tomadas as providências conforme exige a
Instrução Normativa (IN).II E'" IT'S' II'"EI

000018568 VEÍCULO GOL 1.0 CITY FLEX 04 PORTAS PLACA MSI 9098 SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE OBRAS

000020161 VEÍCULO FIAT FIORINO ANO 2010 SECRETARIA DE SAUDE OFICINA

Segundo Art. 8º da IN 03 do Setor de Patrimônio:

IV. Quando ocorrer a transferência de um bem entre setores, deverá ser preenchido o Requerimento de Transferência
de Bens Móveis, Anexo II (guia de transferência) e encaminhado ao Setor de Patrimônio;

a) A transferência deverá ser processada no sistema, que após será gerado o termo de transferência, que será
assinado pelo cedente e pelo receptor do bem;

b) Caso a transferência seja feita em discordância ao procedimento acima, o setor cedente será responsável pela
sua localização. Caso contrário será responsabilizado pelo desaparecimento do bem.

Conforme demonstrado estão havendo falhas no processo de transferência dos bens entre setores por parte dos
responsáveis pela guarda do bem. E de responsabilidade do setor detentor do bem comunicar ao setor de patrimônio a
transferência.

Recomendamos que nos inventários efetuados pelo setor de patrimônio sejam adotadas medidas administrativas para
orientar e esclarecer aos detentores dos bens as consequências e penalidades aplicáveis quando da não observância
das le.

CONSTATAgÃO 06: Ausência de descrição pormenorizado:

Na descrição do de alguns bens foi identificado ausência de detalhes que os diferencie. Só foi possível identifica-los
após olharmos um a um pelo número da plaqueta de tombamento.

Exemplos de intercorrências:Tombamento Descrição Pendencia
000007709 VEÍCULO CAMINHAO M.B PLACA MPH 7271 ANO 1996 IDENTIFICAÇÃO MODELO CARRO PIPA
000011868 VEÍCULO KOMBI 03 PORTAS 04 CILINDROS 61 HP 09 PASS IDENTIFICAÇÃO PLACA
000020161 VEÍCULO FIAT FIORINO ANO 2010 IDENTIFICAÇÃO PLACA
000024500 VEICULO FIAt/ STRADA WORKING 14/14 IDENTIFICAÇÃO PLACA
000024831 VEÍCULO MOTONIVELADORA IDENTIFICAÇÃO MODELO
000025132 VEICULO ONIBUS VW/ 15.190 EOD ESOOLAR IDENTIFICAÇÃO PLACA
200000030 VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO FLEX ANO 2012 IDENTIFICAÇÃO PLACA

Recomendamos que os bens sejam identificados pormenorizado, identificando todos os detalhes possíveis para que
possam ser diferenciados em momento oportuno.

CONCLUSÃO:

Na inspeção realizada foram localizados todos os bens da amostra selecionada, sendo possível aferir que o controle de
tombamento esta sendo efetivo apesar das intercorrências que a nosso ver não são generalizadas.

O resultado desta auditoria, diante dos pontos elencados, demonstra a necessidade de aperfeiçoamento e
modernização dos normativos que regulamentem a gestão patrimonial como também a elaboração de controles
administrativos, com o imperativo de corrigir os efeitos das fragilidades relatadas.

O processo foi encaminhado para conhecimento dos fatos para o responsável pelo setr de patrimônio do município,
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para o secretário de administração e para o prefeito Municipal.

C_ód Tipo Processo rgão Obieto Achado Prop/Alertas Situação
2.6.6 Dispensa 001032/17 Educação Aquisição de Peça para Veículo Tipo - - Concluído(01) ônibus

Universo do Ponto de Controle: Processos de Dispensa de Licitação, cujo elemento de despesa seja Material de
Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Serviços de Terceiros Pessoa Física, Equipamento e Material
Permanente, Obras e Instalações, Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita, filtrados por Sub elementos:
Material de consumo, Material, bem ou serviço para distribuição gratuita, Passagens e despesas com locomoção,
outros serviços de terceiros - pessoa física, Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica, Obras e instalações,
Equipamento e material permanente, Combustíveis e lubrificantes automotivos, Gêneros de alimentação, Material de
expediente, Material de cama, mesa e banho,Material de limpeza e prod. de higienização, Material pl manutenção de
bens móveis, Material elétrico e eletrônico,
Sementes, mudas de plantas e insumos, Material pl manutenção de veículos, Outros materiais de consumo, Serviços
técnicos profissionais, Outros serviços, Locação de softwares, Locação de maquinas e equipamentos, Manutenção e
conserv. de veículos, Seguros em geral, Hospedagens, Aquisição de softwares de aplicação, Outros serviços de
terceiros-pessoa jurídica, Outras obras e instalações, Aparelhos de medição e orientação, Aparelhos e utensílios
domésticos, Aparelhos e equipamentos de comunicação, Maquinas e equipam. De natureza industrial, Maquinas,
utensílios e equipamentos diversos, Serviços gráficos e editoriais.

328 processos - Valor: R$ 946.128,77
Amostra selecionada: 01 processo — Valor: 17.439,08

PROCESSO: 001032/2017 OBJETO: Aquisição de Peça para veículos tipo ônibus VALOR: R$ 17.439,08

Trata-se de Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, solicitada pela Secretária

Municipal de Educação, referente à aquisição de peças destinadas a reparos a serem efetuados nos veículos de

transporte escolar, considerando que os veículos devem oferecer condições de segurança e conforto para os alunos e

usuários, e considerando que os veículos necessitam regularmente de manutenção a fim de manter seu bom
funcionamento.

Consta informação do setor de Licitação informando a Dispensa de Licitação com base na Lei 8666/93, artigo
24, inciso IV. Também consta parecerjurídico (fls.65 a 68).

Artigo 24 — inciso IV- 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;

Veículos 3 reparados:

Tipo ônibus: MQN 2552, MQN 2865, MQN 1941, MQZ 1020, MMO 0040, OYK 9102, ODR 3996, ODL 0332, MTY 9381,

MRB 6034.

Tipo Kombi: MRL 9093, MRL 9096, MRL 9097

Tipo Gol: MSI 9094

Foram apresentados orçamentos de várias empresas, e após a coleta de preços foram realizados os empenhos abaixo:

EMPENHO FORNECEDOR & FONTE RECURSOS VALOR
479/2017 Pasola Comercial Automotiva Ltda 32/2017 1107 - FNDE R$ 6.763,00
480/2017 Mecanica Kennedy Ltda 33/2017 1107 - FNDE R$ 2.406,08
481/2017 Distribuidora Novo Mundo Plásticos para 34/2017 1107 - FNDE R$ 920,00

Veículos Ltda
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482/2017 Comercial SL Ltda —ME 35/2017 1107 - FNDE R$ 660,00
485/2017 Pasola Comercial Automotiva Ltda 36/2017 1102 — Fundeb 40% R$ 573,00
486/2017 Auto Peças Guanabara Ltda 37/2017 1102 — Fundeb 40% R$ 150,00
487/2017 RPF Auto Peças Ltda 38/2017 1102 — Fundeb 40% R$ 3.387,00
488/2017 Comercial SL Ltda —ME 39/2017 1102 — Fundeb 40% R$ 30,00
489/2017 Pasola Comercial Automotiva Ltda 40/2017 1102 — Fundeb 40% R$ 525,00
483/2017 Auto Peças Guanabara Ltda 41/2017 1101 - MDE R$ 310,00
491/2017 RPF Auto Peças Ltda 42/2017 1102 — Fundeb 40% R$ 768,00
492/2017 Comercial SL Ltda —ME 43/2017 1102 — Fundeb 40% R$ 30,00
490/2017 Auto Peças Guanabara Ltda 44/2017 1102 — Fundeb 40% R$ 310,00
484/2017 RPF Auto Peças Ltda 45/2017 1101 - MDE R$ 360,00
493/2017 RPF Auto Peças Ltda 46/2017 1102 — Fundeb 40% R$ 247,00

TOTAL ........................................................................................................................................ R$ 17.439,08

Analisados e verificados todos os itens constantes no check list processo de Dispensa de licitação conforme o artigo 24
— inciso IV, observamos que as disposições contidas nos artigos 24 a 26 da Lei de Licitações foram atendidas.

C_ód T_iª Processo Órgão Obieto Achado Prop/Alertas Situação
2.6.6 Inexigibilidade 000078/17 Ass.SociaI Aquisição de Passagens Rodoviárias
(02) destinadas aos usuários do Programa de - - Concluído

Atendimento a População de Rua.
Universo do Ponto de Controle: Processos de Inexigibilidade de Licitação, cujo elemento de despesa seja Material
de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

42 processos - Valor: R$ 506.240,78
Amostra selecionada: 01 processo — Valor: 2.211,00

PROCESSO: 000078/2017 - OBJETO: Aquisição de Passagens Rodoviárias destinadas aos usuários do Programa de
Atendimento à População de Rua - VALOR: R$ 2.211,00

Trata-se de Inexigibilidade de Licitação enquadrada no artigo 25, Caput II da Lei 8666/93, solicitado pelo Secretário
Municipal de Assistência Social, referente Aquisição de Passagens Rodoviárias destinadas aos usuários do Programa
de Atendimento à População de Rua.

A única empresa que apresentou orçamento foi Lírio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda, no valor de R$
2.211,00, pois tem exclusividade em 7 linhas das 9 constantes na solicitação/cotação 519/2016 (fls.12):

Santa Teresa a Várzea Alegre
Santa Teresa a Santa Maria de Jetibá
Santa Teresa a Serra
Santa Teresa 3 Alto Caldeirão
Santa Teresa a Vitória
Santa Teresa a Santa Leopoldina
Santa Teresa a Fundão
Santa Teresa a Colatina
Santa Teresa a São Roque do Canãa

Foi efetuado empenho nº 724/2017 (21/02/2017) (empenho estimativo) no valor de R$ 2.211,00 — Autorização de
Fornecimento nº 105/2017 (05/04/2017) devidamente assinada pelo Secretário Municipal de Administração.
Foi formalizado o Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2017, assinado pelas partes em 21/02/2017 e publicado no
Diário Oficial do Estado no dia 27/03/2017.

Consta no processo 004273/2017, protocolado pela empresa Lírio dos Vales Transporte e Fretamento Ltda, pedido de
reajuste de valores em 7,19% conforme previsto na resolução nº 01/2017 do Conselho de Transporte Coletivo
Intermunicipal — CTI — Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas — SETOP.

O pedido foi analisado pela Procuradoria Jurídica Municipal que emitiu parecer favorável ao reajustamento das
passagens mediante Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços. O processo foi devidamente encaminhado ao
Prefeito Municipal, que autorizou a realização do aditamento. O valor a ser reajustado foi de R$ 159,00 sobre o Contrato
de Prestação de serviço nº 003/2017.
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Como o serviço será prestado conforme necessidade da demanda, orientamos ao fiscal do Contrato acompanhar e
fiscalizar sua conformidade de forma a assegurar o perfeito cumprimento de seu objeto.

Diante da Análise documental referente a esta Inexigibilidade de licitação, verificamos que os itens nela questionados
foram atendidos.
,Cód Tipo Process Or ão Obieto Achado Prop/Alert Situagão as 0
2.2.34 Convênio 9535/16 Turismo Repasse financeiro para a realização da017/2016 XXV Festa do Imigrante Italiano de - - Concluí2.2.35 Santa Teresa. do

(01)
Universo do ponto de Controle: 18 convênios encerrados do exercício de 2016 — Valor: R$ 531.838,42.
Amostra Selecionada: Convênio 017/2016 — Valor: R$ 93.990,00

Processo: 9535/2016 - Convênio: 017/2016 - Concedente: Prefeitura Municipal de Santa Teresa - Convenente:
Circulo Trentino di Santa Teresa - Obieto: Repasse financeiro para a realização da XXV Festa do Imigrante Italiano de
Santa Teresa - Valor: R$ 93.990,00.

Trata-se da Prestação de Contas do Convênio Municipal de número 017/2016 firmado entre o Município de Santa
Teresa e a entidade Circulo Trentino di Santa Teresa que teve como objeto o repasse financeiro para a realização da
XXV Festa do Imigrante Italiano de Santa Teresa no valor de R$ 93.990,00.
O processo nº 9535/2016 refere-se a Prestação de Contas do referido convênio e contém os respectivos documentos:
Relatório de Execução de Receita e da Despesa (Anexo B);
Relação de Pagamentos Efetuados;
Documentos Inerentes às Despesas;
Extratos Bancários;
Relatório de Atividades e Material Fotográfico.

Para realizar uma análise mais detalhada do processo de prestação de contas, fez-se necessário verificaro processo nº
15.700/2015 que solicitou ao município o repasse financeiro de R$ 93.990,00 em comemoração aos 142 anos de
Colonização Italiana de Santa Teresa.

Constatamos que para as referidas despesas foram anexados no mínimo 3 (três) orçamentos em todos os 10 (dez)
itens do Plano de Aplicação de Despesas do Plano de Trabalho.

Item Especificação da Despesa Valor01 Serviços de Locução e carro de som R$ 5.000,00
02 Serviço de Filmagem e Album Fotográfico R$ 5.500,00
03 Serviços de 75 seguranças área externa e 60 área interna para os 3 dias do R$ 9.000,00

evento.
04 Serviços de entrega de 400 Marmitex R$ 5.000,00
05 Serviço de Montagem, Reforma e decoração de Painel Cenário do Parque de R$ 34.350,00

Exposições e Eventos.06 Show com a Banda Brasitália R$ 5.250,0007 Show com a Banda Stof R$ 900,00
08 Despesas com a 5ª corrida do Imigrante de Santa Teresa R$ 6.000,0009 Serviço de Buffet R$ 18.990,00
10 Serviço de Instalação, manutenção e retirada de bandeiras R$ 4.000,00

Item 01: Todos os orçamentos do serviço de Locução e Carros de Som para a Ressaca da Carretela estão assinados e
devidamente carimbados.

ºrcamento ValorDJ Luan R$ 6.600,00DJ Rossi R$ 7.000,00
Edirlei Brás Dalmonech ME R$ 5.000,00

Item 02: Todos os orçamentos de filmagem e fotografia estão assinados e identificados com o carimbo de CNPJ.

ºrcamento Valor
José Inácio Brandão ME R$ 7.500,00
3D Vídeo e Foto Ltda ME R$ 7.000,00
Maia e Gutler Produções Ltda ME R$ 5.500,00

Item 03: Os orçamentos de segurança para os 3 dias do evento constam no processo, porém nenhum deles possui
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assinatura ou carimbo da empresa ou do seu representante legal.

Orçamento Valor
Máxima Segurança e Vigilância Ltda R$ 9.750,00
T. Gomes Guel Segurança R$ 11.250,00
Detroit Seg Vigilância e Segurança R$ 9.000,00

Item 04: Os 3 orçamentos do serviço de entrega de marmitex estão devidamente carimbados e assinados.

Orçamento Valor
Saborella Lanchonete e restaurante Ltda ME R$ 5.000,00
Lamare Lanchonete e Restaurante Ltda - ME R$ 5.500,00
Valério Geraldo Bausen ME R$ 6.000,00

Item 05: Os orçamentos da contratação de montagem, Reforma e Decoração de Painel Cenário de Réplicas de
fachadas constam no processo, porém nenhum deles possui assinatura ou carimbo da empresa ou do seu
representante legal.

Orçamento Valor
De Olho na Rua Sinalização R$ 34.350,00
Idéia + Publicidade Visual R$ 38.700,00
Miranda Serviços e Empreendimentos Ltda R$ 52.100,00

Item 06: Consta 1 orçamento para 2 shows da Banda Brasitália no valor de R$ 10.500,00, porém a empresa realizou 1
show de duração de 2 horas no valor de R$ 5.250,00.

Orçamento Valor Valor de 1 show
Orçamento

Comper Produções musicais e Artísticas R$ 10.500,00 R$ 5.250,00

Item 07: Consta 1 orçamento para 1 show da Banda Stof no valor de R$ 900,00 de duração de 90 minutos.

Orçamento Valor
Andressa Tesch Salviato R$ 900,00

Item 08: Os 3 orçamentos de contratação de empresa com os equipamentos de estrutura para a V Corrida do Imigrante
de Santa Teresa constam no processo, porém não estão assinados pelo seu representante legal.

Orçamento Valor
Elizabeth Santos Rocha MEI R$ 6.000,00
Adriana Gonçalves Ferraz Valente ME R$ 7.365,00
Chip Timing Cronometragem R$ 10.195,00

Item 09: Dos 4 orçamentos de serviço de Buffet, para 450 pessoas na Sessão Solene da Câmara Municipal,
contatamos:
Empresa Adylis M. M. Bromochenkel - devidamente assinado
Segundo Orçamento — Consta assinatura ilegível, porém não é possível identificar a empresa
Pousada Moschen e Carreta ME — devidamente assinado
Grand Buffet — não consta assinatura do representante legal

Orçamento Valor
Adylis M. M. Bromochenkel R$ 29.150,00Empresa não identificada R$ 30.000,00
Pousada Moschen e Carreta ME R$ 18.990,00Grand Buffet R$ 36.000,00

Item 10: Todos os orçamentos de instalação das bandeiras estão assinados e carimbados.

Orçamento Valor
Serviços Rondelli Ltda ME R$ 4.000,00
ZSE — Zeval Serviços de Engenharia Ltda R$ 6.100,00LAF Construtora Ltda R$ 6.360,00

* em relação aos orçamentos que não estão assinados, a Entidade alegou que as propostas foram encaminhadas por e-
mail.
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Foi emitida a nota de empenho nº 2185/2016 no valor de R$ 93.990,00 — Liquidação nº 2769/2016 e pagamento nº
3158/2016 no valorde R$ 93.990,00.

O repasse financeiro foi autorizado pela Câmara Municipal através da Lei 2.646/2016 de 16/06/2016 que foi publicada
no Diário Oficial dos Municípios (DOM/ES) em 17/06/2016.

Foi formulado o Convênio de repasse financeiro 017/2016 entre o Município de Santa Teresa e a Entidade Circolo
Trentino di Santa Teresa para a realização da XXV Festa do Imigrante Italiano, evento que consta no calendário cultural
do município.

As despesas foram realizadas de acordo com os menores preços ofertados nos orçamentos e evidenciadas no
Relatório de execução da Receita e Despesa (anexo B) anexado a fls. 04 do processo 9535/2016.

Foi verificado que o recurso financeiro no valor R$ 93.990,00 foi depositado no dia 24/06/2016 e foi devidamente
aplicado. Após executada a despesa foi devolvido ao Município o valor de R$ 41,80 que foi depositado no dia
25/07/2016, que é exatamente o valor dos rendimentos de aplicação financeira, o que demonstra que o recurso
repassado a instituição foi utilizado na sua totalidade.

De acordo com a análise realizada por esta UCCI, constatamos que as despesas pagas com o recurso do convênio
estavam de acordo com o Plano de Trabalho proposto e as notas fiscais da prestação de contas estão dentro do prazo
de vigência do objeto do convênio.

Diante da análise documental referente a este convênio verificamos que os itens nela questionados foram atendidos.

Encaminhamos o relatório a Secretaria Municipal de Planejamento e ao Senhor Prefeito Municipal para ciência da
análise realizada pela Unidade Central de Controle Interno.

C_ód EL Process Or ão Obieto Achado Prop/Alerta Situação0 s
2-2-34 Convênio 13.206/ Turismo Contratação de uma equipe Pagamento Orientamos Valor

002/2016 15 multiprofissional, tais como de despesas a Entidade devolvido
2(ã2:ã5 14-216/ auxiliares de serviços gerais (03), com que observe ao

16 cozinheira (01), professora de Obrigações as Cláusulas erário/pr
Prºª artesanato (01) e professor de Patronais e do Convênio ocesso

% informática (01) para atender aos impostos de forma a concluído
MÁ alunos do Centro de Atendimento que não não realizar

& Educacional Manoel Valetim, com faziam parte despesas
%: vistas à inclusão das pessoas com do convênio fora do seu
4583/16 deficiência na rede regular de 002/2016 objeto ou5952/16 ensino. em7011/16 desacordo8457/16 com o Plano), de9684/16 Trabalho.10-845/ Solicitamos16 devolução12.044 e do valor13.114/ indevidame16 nte14.315/ utilizado.

16

1632/17

Universo do ponto de Controle: 18 convênios encerrados do exercício de 2016 — R$ 591.838,42
Amostra Selecionada: Convênio 002/2016 — Valor: R$ 103.711,32

Processos: 13.206/2015(solicita o Convênio), 14.216/2016 (solicita aditivo de prazo) e processos de prestação de
contas: 4583/16 (1ª parcela), 5952/16 (2ª parcela), 7011/16 (3ª parcela), 8457/16 (4ª parcela), 9684/16 (5ª parcela),
10.845/16 (6ª parcela), 12.044 e 13.114/16 (7ª parcela), 14.315/16 (8ª e 9ª parcelas) e 1632/17 (10ª parcela).
Obieto: contratação de uma equipe multiprofissional, tais como auxiliares de serviços gerais (03), cozinheira (01),
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professora de artesanato (01) e professor de informática (01) para atender aos alunos do Centro de Atendimento
Educacional Manoel Valetim, com vistas à inclusão das pessoas com deficiência na rede regular de ensino.
Convênio: 002/2016 —Valor: R$ 103.711 ,32.

Este relatório refere-se à inspeção realizada na execução do Convênio
nº 002/2016 (processo administrativo nº 13.206/2015), firmado entre a Municipalidade e a Associação Pestalozzi de
Santa Teresa.

O Convênio teve como objetivo a contratação de uma equipe multiprofissional, tais como auxiliares de serviços gerais
(03), cozinheira (01), professora de artesanato (01) e professor de informática (01) para atender aos alunos do Centro
de Atendimento Educacional Manoel Valetim, com vistas à inclusão das pessoas com deficiência na rede regular de
ensino.

O Convênio foi realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Teresa e
será executado no período de 05 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, conforme Lei Municipal nº 2.617/2015.

Este trabalho teve como objetivo verificar a regularidade do convênio,
sua correta execução e se o objeto foi cumprido a contento, observando se foram atendidos os princípios da legalidade,
economicidade, finalidade, eficiência e transparência.

Foi localizado no processo relatórios mensais de prestações de contas, demonstrando os valores gastos e seus
comprovantes, além de demonstrativos com fotos referentes aos serviços prestados. Visando ainda o atendimento do
princípio da transparência, a entidade publica mensalmente em seu blog: (http://bestalozzidesantateresa-
es.bloqspot.com.br/search/label/Contabilidade acesso em: 20/09/2017), demonstrativos de receitas e despesas.

Ressaltamos também que consta nos autos comprovação de compatibilidade dos preços praticados pela conveniada
com relação aos funcionários contratados com a inclusão da convenção coletiva de trabalho 2015/2016, anexa às folhas
38 à 52 afim de assegurar vantajosidade à municipalidade.

Compõem os autos, na folha nº 93 do processo 13206/2015, a nota de empenho nº 177/2016 no valor de R$
103.711,32 correspondentes às despesas autorizadas, cujas emissões devem anteceder às autorizações de despesas,
conforme artigo 60, Lei Federal Nº 4.320/64.

Compõe ainda, a Lei nº 2.617/2015 autorizando o município a firmar convênio de repasse financeiro com a Associação
Pestalozzi de Santa Teresa no valor de R$ 103.711,32 (fls. 72).
Compõe a Portaria nº 322/2015, designando servidor responsável para fiscalização do convênio (fls. 75).

O processo foi divido em 10 parcelas de repasse financeiro e cada parcela só foi liberada após as devidas prestações
de contas conforme estabelecido no convênio 002/2016:

Parcela Valor Repasse: Data:01 R$ 10.371,15 02/03/201602 R$ 10.371,13 02/05/201603 R$ 10.371,13 13/05/201604 R$ 10.371,13 15/06/201605 R$ 10.371,13 05/07/201606 R$ 10.371,13 11/08/201607 R$ 10.371,13 16/09/201608 R$ 10.371,13 04/11/201609 R$ 10.371,13 25/11/201610 R$ 10.371,13 26/12/2016
R$ 103.711,32

Nos comprovantes constam o atesto de confere com original e identificação do número do convênio em cada
documento, além de todas as documentações apresentadas conforme cláusula oitava do convênio 002/2016.

Todas as 10 parcelas foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa e pelo fiscal do contrato.

Em relação aos encargos sociais (FGTS, INSS, PIS e IRRF) foram identificadas em vários meses divergências de
valores pagos na confrontação das guias pagas com os contra cheques emitidos.

Conforme convênio de repasse financeiro nº 002/2016 — Processo 13206/2015 — cláusula sexta — das obrigações da
conveniada:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

! — Utilizar os recursos a serem disponibilizados, única e exclusivamente na contratação de técnicos diretamente
relacionados com a area de educação e pessoal de apoio para atendimento a pessoa com deficiência.

Assim sendo, fica demonstrado o uso de recurso financeiro do convênio 002/2016 em desacordo com plano de trabalho
e a cláusula sexta do referido convênio.

FGTS R$ 829,17INSS R$ 2.295,39PIS R$ 344,52IRRF R$171,67Total: R$ 3.640,75
Concluímos que a gestão dos recursos, o acompanhamento e fiscalização do convênio demonstraram-se ineficientes,
sendo impossível aferir o custo real dos encargos dos técnicos contratados, as cláusulas conveniadas referentes à
prestação de contas não foram obedecidas, e os mecanismos de controles da entidade mostraram-se ineficazes.

Diante dos fatos acima demonstrados, encaminhamos o relatório preliminar/parcial através do ofício nº UCCI/03/2017
para que a Entidade apresente, no prazo de 10 dias as justificativas e considerações apontados no relatório.

A Instituição apresentou através do processo 13.892/2017 as justificativas em relação aos gastos evidenciados pela
UCCI, aonde relata que em alguns meses utilizou o recurso do convênio 002/2016 para custear despesas de outros
convênios pelo fato de que naquela conta havia a disponibilidade financeira que era necessária para o pagamento dos
encargos, visto que a instituição precisa manter suas certidões e certificados atualizados.

Outra justificativa apresentada pela entidade é que em muitas vezes o município atrasou o repasse da parcela do
convênio, e a entidade teve que recorrer a outras contas de outros convênios que a entidade possui com o município
para efetuar o pagamento dos encargos.

Justificou ainda que a empresa que faz a contabilidade não emite guia de FGTS separadamente, mais faz o rateio para
que haja a emissão dos cheques de cada convênio totalizando 0 valor da guia, razão pela qual ocorreram dissonâncias
em cinco competências do FGTS.

Verificando junto ao setor contabil, a relação de convênios que a Associação Pestalozzi celebrou com o Munícipio de
Santa Teresa-ES em 2016 conforme abaixo:Nº Data Fonte Nº Nº Histórico Valor Valor Valor PagoEmpenho Recurso Processo Convênio Empenho Liquidado

- Orgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

- Credor: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA - Elemento Despesa : 33504300000 - SUBVENÇOES SOCIAIS

177 11/01/2 1101000 0013206! 0000002! Ref. a contratação de R$ R$ R$
016 0 - MDE 2015 2016 AUXILIARES DE SERVIÇOS 103.711,32 103.711,32 103.711,32

GERAIS, COZINHEIRA,
PROFESSORA DE
ARTESANATO E

PROFESSOR DE
INFORMATICA, com o objetivo
de atender aos assistidos do
Centro de Atendimento
Educacional Especializado
"Manoel Valentim"

103.711,32 103.711,32 103.711,32
Orgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor : ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA - Elemento Despesa : 33504300000 - SUBVENÇOES SOCIAIS

144 06/01 1301000
/2016 0 -

RECURS
OS DO
FNAS

0013205!
2015

0000003!
2016

Ref. a aquisição de material
pedagógico e de expediente,
despesas com higiene e
limpeza e despesas de
manutenção com os veículos
Kombi, Siena e Sprinter,
observando o plano de trabalho
do exercício financeiro de 2016
- SMAS

R$
19.894,80

R$
19.894,80

R$
19.894,80
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1003 11/03 1000000 0013207/ 0000001/ Ref. a contratação de Assitente R$ R$ R$
/2016 0 - 2015 2012 Social, com objetivo de atender 38.187,60 38.187,60 38.187,60

RECURS aos usuários regularmente
OS , vinculados ao Centro deORDINA Atendimento Educacional
RIOS Especializado "Manoel Valetim"

e ao Centro de Reabilitação e
Saúde

1151 28/03 1000000 0015537/ 0000009/ Ref. a contratação de dois R$ R$ R$
/2016 0 - 2015 2016 oncineiros e um apoio 36.400,00 36.400,00 36.400,00

RECURS administrativo para o
OS , desenvolvimento de açõesORDINA vinculados ao Centro deRIOS Atendimento Educacional

Especializado "Manoel
Valentim" e o Centro de
Reabilitação e Saúde

3429 26/10 1399000 0009345/ 0000021/ Ref. a contratação de R$ R$ R$
/2016 0 - 2016 2016 prossifionais para 0 28.513,00 28.513,00 28.513,00

DEMAIS desenvolvimento do projeto
RECURS "Música e Canto: InstrumentosOS de inclusão de Pessoa comDESTINA Denciência"
DOS A A
ASSISTE
NCIA
SOCIAL

122.995,40 122.995,40 122.995,40

Orgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- Credor: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA -- Elemento Despesa : 33504300000 - SUBVENÇOES SOCIAIS

37 11/01/ 1201000 0013208/ 0000004/ Ref. a contratação de R$ R$ R$
2016 0 - 2015 2016 FISIOTERAPEUTA, 90.911,88 90.911,88 90.911,88

RECURS FONOAUDIOLOGA,OS PSICOLOGA E TERAPEUTA
PRÓPRI OCUPACIONAL, com o
OS'- objetivo de atender aosSAUDE assistidos do Centro de

Atendimento Educacional
Especializado "Manoel
Valentim"

90.911,88 90.911,88 90.911,88

317.618,60 317.618,60 317.618,60

No convênio, prevalece o regime da mútua cooperação entre os convenentes. É um acordo celebrado entre entidades
públicas, ou entre entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, para a realização de atividades de interesse
comum. No convênio, não se fala em partes, mas, sim, em partícipes com os mesmos objetivos.

Em 24 de novembro de 2011, entrou em vigor a Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507, de 24 de novembro de
2011, em substituição à Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 127/2008. A Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº
507/2011, atualmente, é a norma regulamentadora dos convênios celebrados pelos órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal.

ALTERAÇÃO DO OBJETO PACTUADO:

No seu artigo 52, a Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011 elenca algumas condutas vedadas aos partícipes
no decorrer da execução do convênio. Nesse sentido, cumpre destacar a vedação imposta pelo inciso III do referido
dispositivo:
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3. DESVIO DE OBJETO E DESVIO DE FINALIDADE:

O artigo 50 da Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011 veda a alteração unilateral do objeto conveniado. Ou
seja, o convenente não pode executar, unilateralmente, ações não previstas no termo de convênio. Todavia, no que
concerne à alteração unilateral do objeto do convênio, é importante não confundir o denominado desvio de finalidade
com o desvio de ob'eto.
O desvio de objeto se configura quando o convenente executa, sem autorização prévia do concedente, ações diversas
daquelas previstas no termo de convênio, respeitando, todavia, o fim social a que se destinam os recursos,
conforme indicado pelo legislador na lei orçamentária. São apenas alterações pontuais e unilaterais no objeto do
convênio.
Sobre o assunto, o Ministro Ubiratan Aguiar ensina que “o desvio de objeto se encontra caracterizado quando o
convenente executa ações outras que não aquelas previstas no termo de convênio, respeitando, contudo, a área para a
qual os recursos se destinavam".

Por outro lado, o desvio de finalidade ocorre quando os recursos são aplicados em finalidade diversa da pactuada no
termo de convênio, prática veementemente rechaçada pelo ordenamento jurídico brasileiro. A Lei de Responsabilidade
Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, veda expressamente a aplicação de recursos transferidos em
finalidade diversa da estabelecida no termo de convênio. Veja o que dispõe o seu art. 25:

De fato, a utilização de recursos repassados em finalidade diversa da pactuada, contraria um dos aspectos
fundamentais dos convênios, que é o interesse comum dos partícipes no atendimento de uma necessidade específica
da comunidade, definida como prioritária.

O artigo 18 da Lei nº 8.443/1992(Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União) estabelece:

O Tribunal de Contas da União considera o desvio de finalidade uma irregularidade mais grave do que o desvio de
objeto.

No que se refere ao Convênio em questão, entendemos após analisar todas as constatações, que os valores pagos
com o recurso da Conta: 5.610-3 referente a outras despesas (encargos) que não fazem parte deste convênio (nº
002/2016), mais que também se referem ao Atendimento à Pessoa com Deficiência e estão contemplados em outros
Convênios que o Município formalizou com a entidade Associação Pestalozzi, através de outras secretarias municipais,
não houve desvio de finalidade, pois todas as despesas se referem ao objetivo de atender aos assistidos do Centro de
Atendimento Educacional Especializado "Manoel Valentim".

Mais em relação aos pagamentos efetuados com esta conta de despesas com encargos referente à parte administrativa
da entidade e ao convênio que a Associação Pestalozzi possui com a SEDU entendemos que não poderiam ter sido
custeados com recursos deste convênio, por se tratar de despesas próprias da entidade e despesas com outra
Secretaria que não faz parte do município e nem de seus convênios firmados com a Associação Pestalozzi.

PIS: IRRF: INSS: FGTS:
Administrativo da R$ 46,07 R$ 15,30 R$ 454,84 R$ 183,64

Entidade
Sem Identiâcação 0,00 0,00 R$ 366,79 R$ 645,26SEDU R$ 91,80 0,00 R$ 403,31 0,00

Total Parcial R$ 137.87 R$ 15,30 R$ 1.224,94 R$ 828,90Total Geral R$ 2.207,01
Concluímos que não houve irregularidades, mais pagamento de despesas que não deveriam ser custeadas com este
convênio.
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Sendo assim, Recomendamos a devolução dos valores acima identificados ao Município na conta 6.141.998 —
PMST/Secretaria Municipal de Educação - MDE — Banco: Banestes — Agência: 158 no valor de R$ 2.722,44 corrigidos
até o dia 30/11/2017, conforme abaixo:

DATA DO VALOR VALOR A
REPASSE REPASSE DEVOLVER DESCRIÇÃO VRTE JU ROS 1% TOTAL

02/05/2016 10.371, 13 241,03 FGTS 260,01 50,55 310,56
11/08/2016 10.371,13 219,40 FGTS 236,68 37,31 273,99
11/08/2016 10.371,13 251,76 INSS 271,58 42,81 314,40
16/09/2016 10. 371, 13 246,06 FGTS 265,44 38,45 303,88
16/09/2016 10.371, 13 454,84 | N 55 490,66 71,07 561,72
16/09/2016 10.371, 13 68,89 PIS 74,31 10,76 85,08
04/1 1/2016 10.371, 13 122,41 FGTS 132,05 16,86 148,90
04/11/2016 10.371,13 115,03 INSS 124,09 15,84 139,93
04/11/2016 10.371,13 15,30 IRRF 16,50 2,11 18,61
26/12/2016 10.371, 13 403,31 FGTS 435,07 47,73 482,80
26/12/2016 10.371, 13 68,98 PIS 74,41 8, 16 82,58
TOTAL 2.207,01 2.380,80 341,64 2.722,44

Orientamos a Entidade que observe as Cláusulas do Convênio de forma a não realizar despesas fora do seu objeto ou
em desacordo com o Plano de Trabalho.

Recomendamos ao Fiscal de Convênio que analise as prestações de contas com maior cautela em relação às
despesas realizadas e pagas, sempre respeitando o objeto conveniado.

Encaminhamos ao Prefeito Municipal para ciência do relatório conclusivo emitido pela Unidade Central de Controle
Interno do Município a respeito do convênio 002/2016 celebrado com a entidade Associação Pestalozzi de Santa
Teresa e que adote as medidas necessárias para a devolução do valor gasto fora do objeto do convênio, ficado os
responsáveis obrigados a comprovar perante o Município o recolhimento do débito até 30/11/2017, que foi o período de
atualização do valor a ser ressarcido ao erário.

O valor foi recolhido em favorda Prefeitura Municipal e o processo devidamente arquivado.

Demais Itens Avaliados pelo Controle Interno

C_ód T_iª Processo Orgão Objeto Achado Prog/Alertas Situação
01 Pregão 001220/17 Ass.SociaI Aquisição de material de beleza para A empresa Solicitamos

Eletrônico atender às necessidades do Centro de não ao fiscal do
012/2017 Referência de Assistência Social — CRAS para entregou contrato o

a realização das oficinas de embelezamento todos os imediato Concluído
pessoal, tendo em vista a necessidade de produtos de contato com
uma oficina completa, que possibilite aos acordo com a empresa, o

usuários uma melhor qualidade de a AF. que foi
aprendizado nas oficinas prontamente

atendido.

Universo do ponto de Controle: 03 Pregões Eletrônicos — Valor: R$ 25.113,88.
Amostra Selecionada: 01 Pregão — Valor: R$ 10.674,08

Processo: 001220/2017 - Objeto: Aquisição de material de beleza para atender às necessidades do Centro de
Referência de Assistência Social — CRAS para a realização das oficinas de embelezamento pessoal, tendo em vista a
necessidade de uma oficina completa, que possibilite aos usuários uma melhor qualidade de aprendizado nas oficinas —
Valor: R$ 10.674,08
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Trata-se de Pregão Eletrônico 12/2017 — Aquisição de material de beleza para atender às necessidades do Centro de
Referência de Assistência Social — CRAS, tendo em vista a necessidade de uma oficina completa. Os recursos
financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste instrumento correrão através da Secretaria Municipal de
Assistência Social.
A abertura da sessão foi as 09:02:32 h do dia 09/03/2017. Abertas as propostas, foram apresentados os preços:
Lote1: Material para ManicureFornecedor Preco Propostª

Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda - ME R$ 6.500,00
FB Comércio e Empreendimentos Ltda - ME R$ 9.000,00Unha e Cor Ltda - ME R$ 5.000,00
Distribrinq Comercial Ltda R$ 2.310,00

Lote 2: Material ara belezaFornecedor Proposta
Distribuidora de Produtos G. C. R. Ltda - ME R$ 25.000,00
FB Comércio e Empreendimentos Ltda - ME R$ 13.000,00Unha e Cor Ltda - ME R$ 15.000,00
Distribrink Comercial Ltda R$ 8.363,00

Após a etapa de lances, com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:
Lote 1 - Unha e Cor Ltda — ME - R$ 2.310,10
Lote 2 - Unha e Cor Ltda — ME — R$ 8.363,98

Encerrada a etapa de lances, foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço e após confirmada a
habilitação e a aceitabilidade da proposta de menor preço, o pregoeiro decidiu declarar como vencedora a empresa
Unha e Cor Ltda - ME com o valorde R$ 10.674,08.

As empresas Distribuidora de Produtos G. C. R. Ltda — ME, FB Comércio e Empreendimentos Ltda — ME e Distribrink
Comercial Ltda tiveram seus lotes 1 e 2 fracassados pois não informaram em suas propostas a Marca dos materiais.

A Licitação transcorreu normalmente, tendo como valor apurado R$ 10.674,08 (dez mil, duzentos e setenta e quatro
reais e oito centavos).

Foi emitida Nota de Empenho nº 1148/2017 — Autorização de Fornecimento nº 117/2017, porém não houve
formalização de contrato pelo motivo da entrega ser imediata.

Ao analisar o Edital em seu artigo 3º - Das condições de recebimento do objeto da licitação e local de entrega,
verificamos que o prazo para entrega dos materiais era de 10 dias consecutivos após o recebimento da Autorização de
Fornecimento.

A Autorização de Fornecimento nº 117/2017 constante no processo é datada de 06/04/2017, porém até a presente data,
verificamos através de sistema contábil que a despesa ainda não foi liquidada, o que nos dá a entender que a
mercadoria não foi entregue no prazo estabelecido no edital.

Encaminhamos o processo a Secretaria Municipal de Assistência Social para os devidos esclarecimentos no que se
refere a:
Data de envio da Autorização de Fornecimento à empresa vencedora do certame;
Motivo pelo qual a mercadoria ainda não foi entregue pela empresa;
Demais considerações;

A secretaria Municipal de Assistência Social nos remeteu um parecer informando que a autorização de fornecimento foi
enviada à empresa Unha & Cor Ltda ME — Filial no dia 12/04/2017, mais que houve uma morosidade na licitação da
contratação dos oficineiros que utilizarão os materiais licitados e que inclusive as AFs dos oficineiros ainda não foram
encaminhadas para a secretaria. Sendo assim, a secretaria informa que o atraso na entrega da mercadoria não causou
nenhum prejuízo as atividades planejadas no serviço, conforme parecer a folha 5 deste processo.

Logo após, solicitamos informação se a mercadoria constante na autorização de fornecimento 117/2017 havia sido
entregue pelo fornecedor, e a Secretaria Municipal de Assistência Social nos informou que a mercadoria foi entregue,
porém com alguns itens faltando e outros em desacordo com a autorização de fornecimento. Foi feito contato com a
empresa Unha & Cor Ltda — ME a qual atendeu prontamente ao solicitado, entregando corretamente os itens que
faltavam.

Foram anexados os e-mails de contato da Secretaria Municipal de Assistência Social com a empresa Unha & Cor Ltda
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ME nas folhas 10 a 15 deste processo.

Diante da Análise documental referente a esta licitação, verificamos que os itens nela questionados foram atendidos.

C_ód T_iª Processo ' rgão Obieto Achado ProºZAIertas Situação
02 Pregão 00161/17 Ass.Social Contratação de empresa especializada no

Presencial apensado fornecimento de Gêneros Alimentícios,
09/2017 aos material descartável, Agua e Gás de Cozinha

processos para atender aos Programas da Secretaria - - Concluído
392, 317, Municipal de Assistência Social, para o158, exercício de 2017.
388/17 e
12514/16

Universo do ponto de Controle: 288 Pregões Presenciais — Valor: R$ 2.663.454,19.
Amostra Selecionada: 01 Pregão — Valor: R$ 113.580,27

Processo: 00161/2017 apensado aos processos 392, 317, 158, 388/2017 e 12514/2016 — Pregão Presencial: 09/2017
- Obieto: contratação de empresa especializada no fornecimento de Gêneros Alimentícios, material descartável, Agua e
Gás de Cozinha para atender aos Programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o exercício de 2017 —
Valor: R$ 113.580,27.

Trata-se de licitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de Gêneros Alimentícios, material
descartável, Agua e Gás de Cozinha para atender aos Programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o
exercício de 2017.

Os Termos de Referência demonstram que o material a ser adquirido e Gêneros Alimentícios, material descartável,
Água e Gás de Cozinha, para suprir as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social — CRAS, Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos — SCFV, Centro de Referência Especializado de Assistência Social —
CREAS e do Bolsa Família e Cadastro Único.

Foram coletados orçamentos e pesquisa de mercado o que demonstrou um custo médio inicial de R$ 143.651,58).
Os valores médios para Reserva Orçamentária foram:

Valor Total
Processo 161/2017 - CRAS R$ 60.714,96;
Processo 392/2017 - SCFV R$ 38.908,49
Processo12514/2016 - SCFV R$ 19.169,53
Processo 317/2017 - CREAS R$ 7.336,09
Processo158/2017 — Bolsa Família — Cad. Unico R$ 17.154,53
Processo 388/2017 - CREAS R$ 367,98TOTAL R$ 143.651,58

0 preço máximo estimado por Lote 3 ser pago pelo município foi de:
Lote 01: R$ 75.704,99 Lote 05: R$ 2.294,08
Lote 02: R$ 25.491,49 Lote 06: R$ 4.477,00
Lote 03: R$ 8.610,51 Lote 07: R$ 1.165,65
Lote 04: R$ 7.988,75 Lote 08: R$ 5.378,42
Total: R$ 131.110,89

No momento da licitação compareceram as empresas: Vix Comércio e Serviços Eirelli ME e Licita Web Comércio Eirelli
EPP, que foram devidamente credenciadas. Em seguida foi procedida a abertura dos envelopes: proposta de preços:Proposta escrita: Lote 1 Lote 2
Vix Comércio e Serviços Eirelli - ME R$ 75.704,99 R$ 25.491,49
Licita Web Comércio Eirelli EPP R$ 75.704,69 R$ 25.490,70

Proposta escrita: Lote 3 Lote 4
Vix Comércio e Serviços Eirelli - ME R$ 8.610,51 R$ 7.988,75
Licita Web Comércio Eirelli EPP R$ 8.610,51 R$ 7.988,75

Proposta escrita: Lote 5 Lote 6
Vix Comércio e Serviços Eirelli - ME R$ 2.294,08 R$ 4.477,00
Licita Web Comércio Eirelli EPP R$ 2.294,08 R$ 4.477,00
QT Quase Tudo Negócios Ltda ME R$ 2.288,83 xxxxxxxxxx
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Proposta escrita: Lote 7 Lote 8
Vix Comércio e Serviços Eirelli - ME R$ 1.165,65 R$ 5.378,42 (fracassado)
Licita Web Comercio Eirelli EPP R$ 1.165,65 R$ 5.378,42

A empresa Vix Comércio e Serviços Eireli ME em sua proposta não apresentou Marca nos itens 144 (vasilhame de
água de 20 litros) e 309 (água mineral) do Lote 8, e dessa forma teve seu lote 8 fracassado.

Após, foi seguida a etapa de lances:
Mapa de Lances Vix Comercio e Servicos Licita Web ComercioEirelli - ME Eirelli EPP

Lote 1: 1ª lance R$ 75.704,00 R$ 75.700,00
Ultimo lance R$ 69.800,00 R$ 69.790,00
Lote 2: 1ª lance R$ 25.400,00 R$ 25.300,00
Ultimo lance R$ 17.890,00 R$ 17.880,00
Lote 3: 1ª lance R$ 8.600,00 R$ 8.610,00
Ultimo lance R$ 6.720,00 R$ 6.700,00
Lote 4: 1ª lance R$ 7.980,00 R$ 7.970,00
Ultimo lance R$ 6.020,00 R$ 6.000,00
Lote 5: 1ª lance R$ 2.288,80 R$ 2.288,00Ultimo lance S/L R$ 2.270,00
Lote 6: 1ª lance R$ 4.477,00 R$ 4.477,00Ultimo lance S/L R$ 4.469,60
Lote 7: 1ª lance R$ 1.160,00 R$ 1.150,00
Ultimo lance R$ 1.100,00 R$ 1.110,00
I70te 8: R$ 5.373,42
Ultimo lance

Após a etapa de lances, foi declarado o melhor preço:
Proposta da empresa Licita Web Comércio Eirelli — EPP: R$ 112.483,02 — fls: 934/951
Vix Comércio e Serviços Eireli ME: R$ 1.097,25 — fls: 952

As empresas classificadas foram devidamente habilitadas. Houve anuência de todos os presentes.

Foram realizados os Contratos de Fornecimento nº 038/2017 e 039/2017 entre o município e as empresa Licita Web
Comércio Eirelli — EPP no valor de R$ 112.483,02 e Vix Comércio e Serviços Eireli ME no valor de R$ 1.097,25,
assinados em 27/03/2017 e publicado no DOM em 11/04/2017, tendo sua vigência restrita ao fornecimento e validade
dos bens com prazo máximo até 31/12/2017.

Foram empenhados os valores conforme abaixo:
Secretaria E_mpenho Valor Aut. Fornecimento

Sec. Assistência Social/BF e Cadunico 1022/2017 R$ 13.927,57 135/2017
Sec. Assistência Social/CREAS 1023/2017 R$ 6.092,19 136/2017
Sec. Assistência Social/CREAS 1024/2017 R$ 362,40 137/2017
Sec. Assistência Social/CRAS/PAIF 1025/2017 R$ 47.092,61 138/2017
Sec. Assistência Social/SCFV 1026/2017 R$ 25.972,40 139/2017
Sec. Assistência Social/SCFV 1027/2017 R$ 19.035,85 140/2017
Sec. Assistência Social BF e Cadunico 1028/2017 R$ 38,50 141/2017
Sec. Assistência Social/CREAS 1029/2017 R$ 19,25 142/2017
Sec. Assistência Social/CRAS 1030/2017 R$ 385,00 143/2017
Sec. Assistência Social/SCFV 1031/2017 R$ 654,50 144/2017

Diante da Análise documental referente a esta licitação, verificamos que os itens nela questionados foram atendidos.

C_ód | T_iª |Processo| Órgão | Obieto | Achado |Proº/Alertas Situação
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03 Pregão 00199/17 Obras Contratação de empresa especializada no
Presencial apensado Ass.SociaI fornecimento de Marmitas e refeições para
13/2017 aos Esportes atender a diversas secretarias do município,

processos Turismo para o exercício de 2017. - - Concluído
211, 320, M.Ambiente
223, 202, Educação

924, Agricultura
1122/17

Universo do ponto de Controle: 288 Pregões Presenciais — Valor: R$ 2.663.454,19.
Amostra Selecionada: 01 Pregão — Valor: R$ 136.754,50

Processo: 00199/2017 apensado aos processos 211, 320, 223, 202, 924, 1122/2017 — Pregão Presencial: 13/2017 —
Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de Marmitas e refeições para atender a diversas
secretarias do município, para o exercício de 2017. Valor: R$ 136.754,50.

Trata-se de licitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de Marmitas e refeições para atender
a diversas secretarias do município, para o exercício de 2017.
Objetivando atender as demandas básicas da secretaria de Obras, e por motivo de deslocamento de funcionários para
trabalhos no interior ou em localidades diferentes das que os servidores estão lotados, e com a necessidade dos
mesmos fazerem suas refeições no local de trabalho, se torna inviável e oneroso promover o deslocamento dos
referidos servidores até suas residências no horário de almoço.
Em relação às outras secretarias, que também realizam reuniões fora do ambiente de trabalho, recebem pessoas de
outras regiões para conferências, simpósios, eventos esportivos, treinamentos, dentre outros quando o município é
anfitrião. Para tanto, faz-se necessário à realização de processo licitatório visando a contratação de empresa
especializada no fornecimento de almoço em marmitas e refeições em restaurante a serem consumidos no exercício de
2017.

Foram coletados quatro orçamentos o que demonstrou um custo médio inicial de R$ 12,66 (Marmitex) e R$ 15,25
(Refeição).

Empresa Marmitex (valor Refeição (valorUnitário Unitário
Marcio Antônio Lemos R$ 12,99 R$ 15,00

Renan Moschen Carretta R$ 13,00 R$ 16,00
AGM Restaurante Manzo Gril R$ 20,00 R$ 15,00
Oliveira Grill Restaurante Ltda R$ 12,00 R$ 15,00

Obs: O orçamento de Marmitex da empresa AGM Restaurante Manzo Gril não foi considerado no cálculo pelo fato de
que o valor se encontra muito acima do praticado no mercado, o que iria aumentar muito o preço médio que o município
pretendia pagar.

Sendo assim, o preço máximo estimado pelo município é de:

R$ 12,66 x 9.200 = R$ 116.472,00 (Marmitex)
R$ 15,25 x 1.330 = R$ 20.282,50 (Refeição)

No momento da licitação só apareceu uma empresa: Restaurante Mazzolin Di Fiori toda — ME, que foi devidamente
credenciada. Após, foi seguida a etapa de lances, porém a licitante que foi a única representante presente, se manteve
irredutível quanto ao preço apresentado na proposta.

A empresa classificada foi devidamente habilitada e declarada vencedora do certame. A Licitação transcorreu
normalmente em toda sua tramitação.

Observamos que no que se refere a habilitação, os Atestados comprovando aptidão para execução dos serviços
compatíveis com o objeto da licitação foram apresentados pela secretaria de educação do município de Santa Teresa,
conforme serviços prestados em exercícios anteriores.

Quanto aos índices de Liquidez Geral (|LG), Solvência Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC) foram apresentados na
folha 188 do processo e apresentaram resultado maior que 1,00. Porém, ao conferir os valores do balanço e aplica-los
na fórmula, verificamos que os valores de Ativo Circulante, Passivo Circulante, Exigível a Longo Prazo e Ativo Total
apresentados no cálculo dos índices diverge dos valores apresentado no Balanço Patrimonial de 2015.

Entramos em contato com a empresa e o contador dela para elucidar o fato. O contador apresentou uma justificativa
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que por um lapso os valores foram preenchidos errados, mais que não afetaram os índices para desclassificação e
enviou um novo cálculo com os valores corretos. Após verificação dos valores e cálculos, pudemos constatar que os
valores foram todos superiores a 1,00 conforme determina o edital.

Foi realizado Contrato de prestação de serviços nº 035/2017 entre o município e a empresa Restaurante Mazzolin Di
Fiori toda — ME no valor de R$ 136.754,50 vigorando até 12/2017, assinado em 27/03/2017 e publicado no DOM em 30/03/2017.

Foram empenhados os valores conforme abaixo:
Secreª Empenho Valor Aut. Fornecimento

Sec. Assistência Social 994/2017 R$ 4.057,00 107/2017
Sec. Esportes e Lazer 995/2017 R$ 6.238,00 108/2017
Sec. Turismo e Cultura 996/2017 R$ 4.316,00 109/2017
Sec. Meio Ambiente 997/2017 R$ 8.511,00 110/2017
Sec. Educação — Educ. Infantil 998/2017 R$ 1.830,00 111/2017
Sec. Educação - Fundamental 999/2017 R$ 2.897,50 112/2017
Sec. Agricultura 1000/2017 R$ 20.285,00 113/2017Sec. Obras 1001/2017 R$ 88.620,00 114/2017

Diante da Análise documental referente a esta licitação, verificamos que os itens nela questionados foram atendidos.

C_ód T_iª Processo Órgão Obieto Achado Prog/Alertas Situação
04 Pregão 001563/17 Administraçã Contratação de empresa especializada na

Presencial o locação de veículos tipo ônibus de no
18/2017 mínimo 46 lugares e van de 19 lugares para

o transporte de universitários que estudam - - Concluído
nas faculdades de Colatina (UNESC,

Fundação Castelo Branco e Unopar), uma
vez que a administração não dispõe de
veículos suficientes em sua frota para

atender tal demanda.

Universo do ponto de Controle: 288 Pregões Presenciais — Valor: R$ 2.663.454,19.
Amostra Selecionada: 01 Pregão — Valor: R$ 127.667,00

Processo: 001563/2017 — Pregão Presencial: 18/2017 — Obieto: Contratação de empresa especializada na locação
de veículos tipo ônibus e van, para o transporte de universitários que estudam nas faculdades de Colatina (Unesc,
Castelo Branco e Unopar) — Valor: R$ R$ 197.898,00.
Trata-se de licitação para contratação de empresa especializada na locação de veículos tipo ônibus de no mínimo 46

lugares e van de 19 lugares para o transporte de universitários que estudam nas faculdades de Colatina (UNESC,

Fundação Castelo Branco e Unopar), uma vez que a administração não dispõe de veículos suficientes em sua frota

para atender tal demanda.

Foram coletados três orçamentos o que demonstrou um custo médio inicial de R$ 127.667,00, visto que 50% da

despesa será custeada pelo município e 50% pelos alunos usuarios do transporte.

Empresa ônibus &
Transportes Dávila Ltda R$ 158.000,00 R$ 90.000,00
Coop. Transp.Região Serr. R$ 160.000,00 R$ 100.00,00
Furlani Transp.Loc.Veículos R$ 160.000,00 R$ 80.000,00
Total ...................................... R$ 478.000,00 R$ 270.000,00

A Licitação transcorreu normalmente em toda sua tramitação.

R$ 748.000,00/3 = R$ 249.333,34 aonde somente 50% seria custeado pelo município.

O valor apurado pela empresa vencedora do Pregão — Transporte Dávila Ltda no valor de R$ 82.998,00 (Lote 01)

conforme nova proposta apresentada a folha 255/256 - e (Lote 02) no valor de R$ 114.900,00, totalizando R$
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197.898,00 está abaixo do valor estimado pelo Município de Santa Teresa/ES, conforme anexo I do edital (fls. 79) e

item 2.16 do Edital “valor máximo estimado" que era de R$ 249.334,00.

Como já mencionado anteriormente, a licitação para contratação do serviço, foi realizada pela municipalidade, porém o

valor de cada veículo será custeado 50% pelo município e 50% pelos alunos usuarios do transporte, onde haverá uma

comissão de alunos responsavel pelo recolhimento dos valores e repasse à contratada.

Sendo assim, foi realizado Contrato de prestação de serviços nº 010/2017 entre o município e a empresa Transpotes

Dávila Ltda no valor de R$ 197.898,00 vigorando até 12/2017, assinado em 27/03/2017 e publicado no DOM em
30/03/2017.

Foi empenhado o valor de R$ 98.949,00 - Nota de Empenho: 1002/2017, referente a 50% do valor licitado.

Diante da Análise documental referente a esta licitação, verificamos que os itens nela questionados foram atendidos.

C_ód T_iª Processo Órgão Obieto Achado Prog/Alertas Situação
05 Pregão 001334/17 Obras Contratação de empresa para aquisição de

Presencial apensado Ass.SociaI pneus automotivos novos destinados ao uso
027/2017 aos M.Ambiente de toda frota do Município no exercício deprocessos Educação 2017. - - Concluído

1411/17, Agricultura
1609/17, Saúde
1881/17,
1919/17 e
1314/17.

Universo do ponto de Controle: 288 Pregões Presenciais — Valor: R$ 2.663.454,19.
Amostra Selecionada: 01 Pregão — Valor: R$ 268.908,00

Processo: 001334/2017 apensado nele os processos 1411/17, 1609/17, 1881/17, 1919/17 e 1314/17 — Pregão
Presencial: 027/2017 — Obieto: referente à contratação de empresa para aquisição de pneus automotivos novos
destinados ao uso de toda frota do Município no exercício de 2017 — Valor: R$ 268.908,00.

Trata-se de licitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus automotivos novos
destinados ao uso de toda a frota no exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de
Saúde.
Os Termos de Referência demonstram que o material a ser adquirido e pneus automotivos novos.
0 Pregão foi dividido em 4 (quatros) Lotes, 0 Lote nº 01 contempla a Contratação de Quatro itens:

Item Código Especificação Unid. Quantidade Unitário Valor

9 43217 Camara de Ar 16x900 Reforçada Diant. und 6,00 80,1000 R$ 480,60
16 9488 Camara de Ar 1.000x20 pç 40,00 102,8000 R$ 4.112,00
17 35950 Camara de Ar 750x16 und 16,00 63,2700 R$ 1.012,32
18 4752 Protetor Aro 20 und 40,00 44,8500 R$ 1.794,00

Total do Lote R$ 7.398,92
0 Lote de nº 02 contempla a cotação de 8 itens:
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Item Código Especificação Unid. Quantidade Unitário Valor
1 9873 Pneu 175 70 R13 82H und 46,00 250,7000 R$ 11.532,20
2 4735 Pneu 185 65 R14 und 106,00 332,5000 R$ 35.245,00
6 43029 Pneu 185 60 R15 und 4,00 414,0500 R$ 1.656,20
10 12669 Pneu 185 R14 C 102 100 8 PR und 36,00 416,4000 R$ 14.990,40
28 37492 Pneu 205 R 16C — 110/108T (8PR) und 4,00 599,0000 R$ 2.396,00
36 32722 Pneu 195 55 R15 und 8,00 380,3500 R$ 3.042,80
38 43251 Pneu 195 60—R15—88H und 8,00 394,0300 R$ 3.152,24
39 43252 Pneu 205/75 R16 und 8,00 658,7000 R$ 5.269,60

Total do Lote R$ 77.284,44

0 Lote de nº 03 contempla a cotação de 10 itens:
Item Código Especificação Unid. Quantidade Unitário Valor

11 43254 Pneu 215/75 R 17,5 126/124 M Liso und 22,00 944,5000 R$ 20.779,00
12 1227 Pneu 1000x20 Radial Liso 16 Lonas 146/143 L und 24,00 1594,5000 R$ 38.268,00
13 40007 Pneu 275/80 R 22,5 149/146 M und 32,00 1629, 5000 R$ 52.144,00
14 11442 Pneu 1000x20 Comum Liso 16 Lonas 146 143] und 14,00 12794000 R$ 17.911,60
15 21475 Pneu 295 80 R22 5 149/146 M und 8,00 1654, 5000 R$ 13.236,00
19 43203 Pneu Radial Borrachudo Pneu 215/75 R 17,5 126/124 und 8,00 992,5000 R$ 7.940,00
20 43204 Pneu Borrachudo Comum 750/16 RT 59 und 8,00 644,5000 R$ 5.156,00
21 37491 Pneu 7.50x16- 116/114 L Comum Liso und 16,00 579,5000 R$ 9.272,00
30 9870 Pneu 900x20 Comum Borrachudo 16 Lonas und 8,00 1231,0500 R$ 9.848,40
31 11409 Pneu 900x20 Comum Liso 16 Lonas und 6,00 10395000 R$ 6.237,00

Total do Lote R$ 180.792,00

0 Lote de nº 04 contempla a cotação de 6 itens, já com a média dos orçamentos:
Item Código Especificação Unid. Quantidade Unitário Valor

4 43212 Pneu 7 50 16 (10 Lonas) Dianteiro para Trator Agrícola 4x2 und 6,00 584,5000 R$ 3.507,00
5 43319 Pneu 7 50 16 (10 Lonas) Dianteiro para Trator Agrícola 4x3 und 4,00 15763000 R$ 6.305,20
7 43214 Pneu 17 5 25 (12 Lonas) Pá Carregadeira und 4,00 3733,7000 R$ 14.934,80

24 37494 Pneu 11-L 16 SL- 12 Lonas - Retro - Diant. und 2,00 1177,7000 R$ 2.355,40
25 37493 Pneu 125- 80- 18 - 10 Lonas - Retro - Diant. und 4,00 1539,5000 R$ 6.158,00
26 5520 Pneu 14.00x24 16 Lonas und 8,00 3249,5000 R$ 25.996,00

Total do Lote R$ 59.256,40

O preço global máximo estimado por Lote a ser pago pelo município foi de:
Lote 01: R$ 7.398,92
Lote 02: R$ 77.284,44
Lote 03: R$ 180.792,00
Lote 04: R$ 59.256,40
Total: R$ 324.731,16

No momento da licitação compareceram e apresentaram propostas as empresas:
Felipe Augusto Drumond Soares ME
Tracvel Peças para Tratores Ltda ME
Gilvan Centro Automotivo Ltda EPP
Mega Pneus Autocenter Ltda EPP
Comercial SL Ltda ME

Foi declarada aberta a sessão foram recebidos pela Pregoeira, e as empresas presentes entregaram os envelopes 01 —
proposta de preços e os envelopes 02 — documentos de habilitação.
As empresas foram devidamente credenciadas após o recebimento dos envelopes de propostas de preços e os
documentos de habilitação dos licitantes.
Em seguida foi procedida a abertura do envelope 1 — proposta de preços:Lote 1 | Lote 2 | Lote 3 | Lote 4 |
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Empresa Licitante Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total
Felipe Augusto Drumond Soares ME R$ 6.832,00 R$ 71.352,00 R$ 146.000,00 R$ 46.212,00
Tracvel Peças para Tratores Ltda ME R$ 7.394,00 R$ 77.278,40 R$ 180.792,00 R$ 59.256,40
Gilvan Centro Automotivo Ltda EPP N/C R$ 72.948,00 R$ 173.164,00 R$ 56.882,00
Mega Pneus Autocenter Ltda EPP R$ 6.732,00 R$ 62.108,00 R$ 167.616,00 R$ 56.306,00
Comercial SL Ltda ME N/C R$ 75.838,24 R$ 180.792,00 R$ 59.256,40

A empresa Felipe Augusto Soares ME, pediu desistência de sua proposta para 0 Lote 03, devido ao erro de planilha.
Após, foi seguida a etapa de lances como dispõe o Edital, sendo que todos os lances estão descritos nas tabelas
abaixo. Após todos os lances ofertados pelos licitantes, a Pregoeira declarou que os melhores preços foram das
Empresas:
Lote 1: Tracvel Peças para tratores Ltda ME R$ 6.720,00;
Lote 02: Mega Pneus Autocenter Ltda ME — R$ 58.000,00;
Lote 03: Mega Pneus Autocenter Ltda ME R$ 158.000,00;
Lote 04: Mega Pneus Autocenter Ltda ME R$ 46.180,00.

Em seguida foi procedida a abertura do envelope 2 — Da habilitação das empresas classificadas, as quais tiveram os
seus conteúdos examinados e rubricados pelos presentes. A empresa Tracvel Peças para Tratores Ltda ME, foi
inabilitada pois não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata, pedida no Edital no item 1.4 Qualificação
Econômica-Financeira, desta forma o vencedor do Lote 01 passou a ser a empresa Mega Pneus Autocenter Ltda ME.
Após a análise da documentação, a Pregoeira considerou que a empresa classificada foi devidamente habilitada.
Atendida a todas as exigências do Edital, a Pregoeira declarou vencedora do Pregão as empresas:

Lote 1: Mega Pneus Autocenter Ltda ME R$ 6.720,00;
Mapa de lances - Lote 01

Licitação Felipe Augusto Tracvel Mega Pneus
1ª lance R$ 6.729,00 R$ 6.730,00 R$ 6.728,00
Ultimo lance S/L R$ 6.720,00 S/L

Lote 02: Mega Pneus Autocenter Ltda ME — R$ 58.000,00;

Mapa de Lances - Lote 02

Licitação Felipe Augusto Tracvel Gilvan Mega Com. SL
1ª Lance R$ 62.100,00 S/L S/L R$ 62.050,00 S/L
Ultimo lance R$ 58.900,00 R$ 58.000,00

Lote 03: Mega Pneus Autocenter Ltda ME R$ 158.000,00;
Mapa de Lances - Lote 03

Licitação Tracvel Gilvan Mega Com. SL
1ª Lance S/L R$ 165.000,00 R$ 164.000,00 S/L
2ª Lance R$ 163.000,00 R$ 158.000,00

Lote 04: Mega Pneus Autocenter Ltda ME R$ 46.180,00.
Mapa de Lances - Lote 04

Licitação Felipe Tracvel Gilvan Mega Com. SL
1ª lance R$ 46.190,00 S/L S/L R$ 46.200,00 S/L2ª lance S/L R$ 46.180,00

=oram realizados os Contratos de Fornecimento de nº 046/2017 e 047/2017.
O Contrato de nº 046/2017 foi firmado entre o Município de Santa Teresa e a Empresa Mega Pneus Autocenter Ltda
ME Ltda no valor de R$ 238.318,00 assinado no dia 18 de abril de 2017 e publicado no DCM no dia 25 de abril de 2017.
O Contrato nº 047/2017 foi firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Empresa Mega Pneus Autocenter Ltda ME
no valorde R$ 30.590,00 assinados em 18 de abril de 2017 e publicado no DCM no dia 25 de abril de 2017.
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Os contratos tem o prazo de início no ato de sua assinatura e sua vigência restrita ao fornecimento no exercício de 2017
como previsto no Pregão Presencial nº 027/2017, podendo ser alterado dentro dos limites autorizados na Lei Federal nº
8666/93 e suas alterações, com prazo máximo até 31 de dezembro de 2017.

Foram empenhados os valores conforme abaixo:Secreª Empenho Valor Aut. Fornecimento
SMOI — Sec. Munic. De Obras e Infra-estrutura 1272/2017 R$ 90.970,00 158/2017
SMAS — Secretaria Municipal de Assitência Social 1273/2017 R$ 5.880,00 159/2017
SMAD — Sec. Munic. De Agricultura e Des. Econômico 1274/2017 R$ 25.998,00 160/2017
SMMA — Sec. Munic. De Meio Ambiente 1275/2017 R$ 4.400,00 161/2017
SMED — Secretaria Municipal de Educação 1276/2017 R$ 21.070,00 194/2017
SMED — Secretaria Municipal de Educação 1277/2017 R$ 90.000,00 195/2017
SMSA — Secretaria Municipal de Saúde 325/2017 R$ 2.560,00 050/2017
SMSA — Secretaria Municipal de Saúde - VEPAB 326/2017 R$ 3.860,00 051/2017
SMSA — Secretaria Municipal de Saúde - PAB 327/2017 R$ 2.720,00 052/2017
SMSA — Secretaria Municipal de Saúde - MAC 328/2017 R$ 21.450,00 053/2017

O valor apurado pelas empresas vencedoras do Pregão foi de R$ 268.908,00 (duzentos e sessenta e oito mil,
novecentos e oito reais) e está abaixo do máximo estipulado pelo município de Santa Teresa/ES que foi de R$
324.731,76 (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos).

A Licitação transcorreu normalmente em toda sua tramitação. Não houveram recursos e pedidos de esclarecimento por
parte das empresas.

Diante da Análise documental referente a esta licitação, verificamos que os itens nela questionados foram atendidos.

C_ód T_iª Processo Órgão Obieto % % Mª
06 Pregão 005430/17 Administraçã Contratação de empresa especializada no

Presencial apensado O fornecimento de serviços de licença e uso
049/2017 aos Saúde de software de sistemas para a Gestão

processos Pública, incluindo suporte técnico,
5340/17, treinamento e visita técnica e software do - - Concluído
5435/17, portal de transparência, com reserva de
6858/17, cota de até 25% para participação exclusiva
7039/17, de Microempresa e Empresa de Pequeno
8279/17 e Porte para atender todas as Secretarias do8561/17. Município.

Universo do ponto de Controle: 288 Pregões Presenciais — Valor: R$ 2.663.454,19.
Amostra Selecionada: 01 Pregão — Valor: R$ 325.000,00

Processo: 005430/2017 apensado aos processos 5340/17, 5435/17, 6858/17, 7039/17, 8279/17 e 8561/17 — Pregão
Presencial: 049/2017- Obieto: Contratação de empresa especializada em serviços de licença e uso de software de
sistemas para Gestão Pública — Valor: R$ 325.000,00.

Trata-se de licitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de licença e uso de
software de sistemas para a Gestão Pública, incluindo suporte técnico, treinamento e visita técnica e software do portal
de transparência, com reserva de cota de até 25% para participação exclusiva de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte para atendertodas as Secretarias do Município.

Os Termos de Referência demonstram que o material a ser adquirido e a Licença e uso de software de sistemas para a
Gestão Pública, bem como, Implantação, Migração de Dados, Treinamento, Testes e manutenção, que garantam as
alterações legais, corretivas, evolutivas e adaptativas nos softwares contratados, atendimento e suporte, para estes
softwares, quando solicitado pela Prefeitura.

0 Pregão foi dividido em 2 (dois) Lotes, 0 Lote nº 01 contempla a Contratação de Empresa para fornecimento integrado
de software de gestão pública, incluindo suporte técnico, treinamento e visita técnica e 0 Lote nº 02 contempla a
contração de software do Portal de Transparência, com reserva de cota de até 25% para participação exclusiva de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
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Foram coletados orçamentos e pesquisa de mercado o que demonstrou um custo médio inicial no 1º Lote de R$
382.246,32 e o custo médio inicial do 2º Lote é de R$ 25.752,04.Empresa Lotes Valor Fls.E&L Produções Ltda 01 R$ 382.246,32 522 a 529
Smarapd Informática Ltda 01 R$ 382.162,00 530 a 535
Agape Acess. E Consultoria Ltda 02 R$ 22.500,00 516 a 521
Servidor — Serviços de Informática Ltda - ME 02 R$ 25.752,04 601 a 606

O preço global maximo estimado por Lote a ser pago pelo município foi de:
Lote 01: R$ 382.246,32
Lote 02: R$ 25.752,04
Total: R$ 407.998,36

No momento da licitação compareceram e apresentaram propostas as empresas:
Agape Acessoria e Consultoria Ltda,
E&L Produções de Software Ltda,
Servidor — Serviços de Informatica Ltda — ME e
Smarapd Informatica Ltda,
Foram estas empresas devidamente credenciadas após o recebimento dos envelopes de propostas de preços e os
documentos de habilitação dos licitantes.

Em seguida foi procedida a abertura do envelope 1 — proposta de preços:
Após devidamente credenciados foi procedida a abertura dos envelopes com as seguintes Proposta de Preços:

Propostas Escritas no Lote 01
Empresa Licitante Valor Total

EeL Produções de Software Ltda R$ 382.246,32
Smarapd Informática Ltda R$ 382.162,00

Propostas Escritas no Lote 02
Empresa Licitante Valor Total

Agape Acessoria e Consultoria Ltda R$ 22.500,00
Servidor — Serviços de Informática Ltda - ME R$ 22.752,04

Após, foi seguida a etapa de lances:
Lances Lote 01 EeL Producões SMARAPD

1ª lance R$ 380.000,00 R$ 378.000,00
2" lance R$ 376.000,00 R$ 374.000,00
3" lance R$ 372.000,00 R$ 370.000,00
4" lance R$ 368.000,00 R$ 366.000,00
5" lance R$ 364.000,00 R$ 350.000,00
6" lance R$ 348.000,00 R$ 340.000,00
7" lance R$ 338.000,00 R$ 333.000,00
8" lance R$ 331.000,00 R$ 330.000,00
9" lance R$ 328.000,00 R$ 327.000,00

Ultimo lance R$ 325.000,00 S/L

Lances Lote 02 AGAPE SERVIDOR
1ª lance R$ 22.300,00 R$ 22.400,00
2" lance R$ 22.000,00 R$ 22.200,00
3" lance R$ 21.500,00 R$ 21.900,00
4" lance R$ 21.300,00 R$ 21.400,00
5" lance R$ 21.200,00 R$ 21.250,00
6" lance R$ 21.100,00 R$ 21.150,00
7" lance R$ 20.900,00 R$ 21.000,00
8" lance R$ 20.500,00 R$ 20.800,00
9" lance R$ 20.200,00 R$ 20.400,00
10" lance R$ 20.000,00 R$ 20.100,00
11" lance R$ 19.900,00 R$ 19.950,00
12" lance R$ 19.700,00 R$ 19.850,00
13" lance R$ 19.500,00 R$ 19.650,00
14" lance R$ 19.000,00 R$ 19.400,0015" lance S/L R$ 18.800,00
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Após a etapa de lances, foi declarado o melhor preço:
Lote 01: Proposta da empresa E&L Produções de Software Ltda no valor de R$ 325.000,00 — fls: 729 e 731.
Lote 02: Proposta da empresa Servidor — Serviços de Informatica Ltda — ME no valor de R$ 18.800,00 — fls: 729 e 731.

De acordo com a Ata de Realização da Prova de Conceito do Pregão Presencial nº 049/2017 (fls. 802 a 803) a Empresa
Servidor — Serviços de Informatica Ltda — ME vencedora do Lote 02 de acordo com a comissão de avaliação não
atendeu a todos os requisitos exigidos no Edital de acordo com relatório anexado a Ata (fls. 804 a 806), no total de 22
(vinte e dois) itens dos quais 11 (onze) não atenderam ou foram insuficientes para classificação.

Além disso a Comissão informou que durante a apresentação foi mencionado a parceria com a Empresa E&L
Produções de Software Ltda, com estã dúvida a comissão verificou que o portal apresentado pertencente a Prefeitura
Municipal de Viana possui pelo núcleo de registro de domínio a Empresa E&L Produções de Software Ltda, inferindo as
normas previstas no Item 3, Anexo I do Edital do Pregão supra citado. Desta forma a Empresa Servidor — Serviços de
Informatica Ltda - ME tornou-se inabilitada.

Foi convocada então a segunda colocada no Lote 02 do Pregão Presencial a Empresa Ágape Assessoria e Consultoria
Ltda EPP para demonstração do sistema durante a realização da Prova de Conceito do Pregão Presencial nº 049/2017
conforme mostra ofício da Comissão Permanente de Licitação fls. 956 e cópia do e-mail enviado a empresa (fls. 957).
No momento da Prova de Conceito a empresa Ágape Assessoria e Consultoria Ltda — EPP não apresentou a
documentação complementar exigida no Roteiro para a Realização da Prova de conceito. Desta, forma não foi foram
atendidas as exigências do Edital, a Empresa torna-se Desclassificada. No Lote 02 e o sistema não poderá ser
apresentado tornando assim 0 Lote 02 Fracassado.

Consta Declaração (fls 1.253) de que foi verificada a exatidão das Atas das Sessões nas fls 952, 955, 960, 961, 962 e
963 e relatório de aceitação dos sistemas as fls 964 983, demonstrando que a empresa E&L Produções de Software
Ltda atingiu a porcentagem superior a 85% das funcionalidades de cada sistema/módulo exigido.
Aspectos Tecnológicos da Solução Integrada: 93,02%
Sistema Integrado de Contabilidade Pública: 99,79%
Sistema Integrado de Controle de Patrimônio: 100%
Sistema Integrado de Controle de Almoxarifado: 100%
Sistema Integrado de Compras, Licitações e Contratos: 100%
Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento: 100%
Sistema Integrado de Gestão de Protocolo e Processos: 100%
Sistema Integrado de Frotas: 100%
Sistema Integrado de Controle Interno e Auditoria: 100%
Sistema de Atendimento ao Cidadão: 100%
Sistema Integrado de Tributação: 100%

Atendida todas as exigências do Edital, a Pregoeira declarou vencedora do Pregão: LOTE 01: E & L Produções de
Software Ltda — R$ 325.000,00.

A Empresa SMARAPD — Encaminhou recurso administrativo referente a pregão presencial nº 049/2017 software de
gestão pública. Fls. 732 a 738 — processo: 6858/2017.
A empresa E&L Encaminhou contrarrazões referente a recurso interposto pela empresa SMARAPD. Fls. 741 a 760 —
processo: 7039/2017.
A Empresa SMARAPD — Requereu recurso administrativo. Fls. 987 a 1009 — processo:8279/2017.
A Empresa E&L — Encaminha contrarrazões referente ao pregão comercial nº 049/2017 Fls. 1010 a 1248 — processo:
8561/2017.

Os recursos apresentados pela empresa SMARAPD foram indeferidos pela Procuradoria Jurídica Municipal.

alizados os Contratos de Prestação de Serviços de nº 060/2017 e 061/2017.

O Contrato de nº 060/2017 foi firmado entre o Município de Santa Teresa e a Empresa E&L Produções de Software
Ltda no valor de R$ 270.823,04.

0 Contrato nº 061/2017 foi firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Empresa E&L Produções de Software Ltda no
valor de R$ 54.176,96 assinados em 11/07/2017 e publicado no DOM em 11 de julho de 2017, tendo sua vigência
iniciada em 26 de julho de 2017, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração,
mediante de acordo entre as partes.

Foram empenhados os valores conforme abaixo:
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Secreª Empenho Valor Aut. Fornecimento
SMAR — Sec. Munic. De Administração e 2528/2017 R$ 270.823,04 408/2017
Recursos Humanos.
SMSA — Secretaria Municipal de Saúde 590/2017 R$ 54.176,96 127/2017

Diante da Análise documental referente a esta licitação, verificamos que os itens nela questionados foram atendidos.

Demais Itens Avaliados pelo Controle Interno
Primeira Inspeção em Processos de Diárias

C_ód DE Processo Org"o Obieto Prop/Alertas Situação
01 Diárias Foram Diversas Verificaro cumprimento da InstruçãoAs secretarias devem ter em seus Concluída

inspeciona secretarias Normativa nº 02/2014 do Sistemaquadros um servidor responsável pela
dos os municipais Financeiro, principalmente no que sesolicitação de diárias até o momento da
processos refere aos requisitos para àefetiva prestação de contas, pois
acima solicitação da Diária e posteriorobservamos que os processos não
descritos. Prestação de Contas das Diárias. estão seguindo um padrão normal para

a sua concessão.

Orientamos aos Secretários, gerentes
e assessores quanto ao procedimento
correto em atendimento ao que
determina a IN 02/2014 do Sistemai
Financeiro, que tem por nnalidade
disciplinar as rotinas e procedimentos
para requisição, concessão e
pagamento de diárias para
deslocamento dos servidores da
Prefeitura Municipal de Santa Teresa -
ES.

Universo do Ponto de Controle: Pagamentos de Diárias referente aos meses de janeiro a maio/2017 — 385 processos
- Valor: R$ 31.210,00.
Amostra Selecionada: 88 processos — Valor: R$ 13.545,00

Foram analisados os processos das secretarias abaixo relacionadas:

Assistencia Social: 000509/17, 000022/17, 005993/17, 000021/17, 006003/17, 006024/17, 006137/17, 005291/17,
005490/17,
000076/17, 003913/17, 004576/17 e 001794/17.

Administração e Recursos Humanos: 003515/17, 003781/17, 004362/17, 001577/17, 004794/17

Agricultura: 005586/17, 002064/17, 004960/17, 004076/17, 004072/17, 001566/17, 001295/17, 005587/17, 002891/17

Articulação Institutional e Política: 003603/17 e 005060/17

Controle Interno: 006276/17, 006275/17 e 002000/17

Educação: 004855/17, 003451/17, 001058/16, 013756/16, 004467/1, 006328/17, 006555/17, 006168/17, 005577/17,
000904/17

E 013545/16

Esporte: 005522/17, 004342/17, 006348/17 e 005141/17

Fazenda: 006506/17, 006366/17 e 006287/17

Gabinete: 005700/17, 005699/17, 004890/17, 005388/17, 004787/17, 004828/17, 005129/17, 005030/17, 003460/17 e

001971/17

Jurídico: 001946/17, 006357/17 e 006354/17

Meio Ambiente: 002847/17, 005332/17, 005061/17 e 004394/17

% 006403/17, 006393/17, 005811/17, 004649/17, 006248/17, 005849/17 e 001808/17

Planeiamento: 006599/17, 001346/17, 001341/17 e 004140/17
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Transporte: 006838/17, 002667/17, 004375/17, 006420/17, 004119/17 e 003075/17

Turismo: 002930/17, 006937/17, 006062/17 e 002932/17

Achados: Esta primeira inspeção nos processos selecionados de Diárias das diversas secretarias municipais
contemplou o valor de R$ 14.475,00 em gastos com diárias e nos demonstrou a necessidade de realizar a alteração na
versão 01 da IN 02/2014 do Sistema Financeiro, que tem por finalidade disciplinar as rotinas e procedimentos para
requisição, concessão e pagamento de diárias para deslocamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Santa
Teresa - ES.

|. Permitir um melhor controle sobre os gastos com diárias no Município;
ll. Garantir maior segurança e transparência no processo de autorização de diárias.

As maiores divergências encontradas, foram:
/ O prazo para a solicitação das diárias que normalmente não foram solicitadas com antecedência mínima de

5 dias;
/ Falta de Assinatura do Prefeito Municipal autorizando a realização da Diária.
/ Falta de Comprovação da Realização da Diária, através de certificados ou outros documentos que

comprovem a participação do servidor.
/ Falta de pagamento tempestivo da diária

Os processos com o relatório conclusivo de Inspeção em Diárias foi encaminhado para cada Secretário (a) responsável
para que houvesse adequação ao que determina a norma vigente.

Também foi iniciado o processo de nova versão referente à Instrução Normativa 02/2014, a qual foi elaborada conforme
Decreto nº 506/2017 de 07/11/2017.

Segunda Inspeção em Processos de Diárias
C_ód DE Processo Orgão Obieto Prop/Alertas Situação
02 Diárias Foram Diversas Verificaro cumprimento da InstruçãoAs secretarias devem ter em seus Finalizado

inspeciona secretarias Normativa nº 02/2014 do Sistemaquadros um servidor responsável pela
dos os municipais Financeiro — Versão 02 — Decreto:solicitação de diárias até o momento da
processos 506/2017, principalmente no que seefetiva prestação de contas, pois
acima refere aos requisitos para àobservamos que os processos não
descritos. solicitação da Diária, data doestão seguindo um padrão normal para

empenho, pagamento das diárias ea sua concessão.
posterior Prestação de Contas das
Diárias conforme anexos II e III daOrientamos aos Secretários, gerentes
referida norma. e assessores quanto ao procedimento

correto em atendimento ao que
determina a IN 02/2014 do Sistemai
Financeiro, que tem por nnalidade
disciplinar as rotinas e procedimentos
para requisição, concessão e
pagamento de diárias para
deslocamento dos servidores da
Prefeitura Municipal de Santa Teresa -
ES.

Universo do Ponto de Controle: Pagamentos de Diárias referente aos meses de Setembro e Outubro/2017 — 206
processos

- Valor: R$ 14.180,00.
Amostra Selecionada: 32 processos — Valor: R$ 4.105,00

Foram analisados os processos das secretarias abaixo relacionadas:

Assistência Social: 10669/17, 12933/17, 12934/17, 12767/17 e 13034/17.

Administração e Recursos Humanos: 12468/17, 11946/17, 13279/17, 12458/17 e 12457/17.

Agricultura: 12530/17, 11820/17, 12455/17, 12529/17, 12661/17 e 12567/17

Articulação Institucional e Política: 13324/17

Educação: 12939/17, 12619/17, 12086/17, 11761/17 e 12430/17
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Gabinete: 12380/17 e 12534/17

Planeiamento: 12591/17 e 12162/17

Transporte: 12381/17 e 12528/17

Turismo: 13078/17, 11080/17, 12313/17 e 12352/17

A Instrução Normativa número 02/2014 do Sistema Financeiro, sofreu alteração e passou a vigorar com a versão 02
através do Decreto 506/2017.

Principais achados:

/ Na maioria dos processos, os servidores não respeitaram prazo mínimo para solicitação de diárias, que é de 3
(três) dias úteis, conforme artigo 8º:

“As solicitações de diárias deverão ser ºrotocolizadas com antecedência mínima de 03 dias úteis da data
da viagem. Havendo a necessidade de solicitar diárias em caráter de urgência, fora do prazo estabelecido,
deverá o servidor juntar á solicitação uma justificativa fundamentada”.

/ Na nova solicitação de diária, não está sendo informado se foi prestado contas da diária anterior, conforme
artigo 10º & 3ª:

“Quanto à liberação de novo requerimento de pedido de diária, este deverá ser atestado gelo Secretário da
Pasta: afirmando que houve a devida prestação de contas pelo servidor da diária anterior conforme relatório
de Diária (Anexo II - Servidores em geral), ou Relatório de Viagem (Anexo III - Motoristas)”.

/ Em alguns processos também não foi anexado comprovantes de participação no evento através do
preenchimento do relatório de diária que será devidamente atestado pela chefia imediata, conforme
determina o art. 10º & 2º da norma:

“ O Beneficiário deve comprovar sua participação em eventos, reuniões, cursos, palestras, etc., mediante
apresentação de documentação que evidencie sua participação, como certificados, listagem de frequência
de todos os dias e turnos do evento, crachás, atestados e relatório de diária (anexo II)”.

Orientamos que sejam alocados no processo, sempre que possível, documentos que comprove o período de
afastamento do servidor no evento, em detrimento da diária solicitada, tais como: certificados, listagem de
frequência, crachás, atestados. Não sendo possível, que seja preenchido o anexo II devidamente preenchido e
assinado para posterior alocação no processo de prestação de contas conforme Instrução Normativa.

/ Também ficou demonstrado que em muitos processos os empenhos foram realizados após a data da
realização do evento, o que é vedado conforme artigo 60 da Lei 4.320/64.

“De acordo com a Lei 4. 320/64 — artigo 60 é vedado a realização de despesa sem ºrévio emºenho”.

/ Praticamente todos os processos analisados tiveram seu pagamento posterior a data da realização do evento,
estando em desacordo com o art.79 do Estatuto do servidores — Lei 1.800/2007:

“O Servidor que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território
Naciona/, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção”.

/ Observamos que o modelo do Formulário de Solicitação de Diárias — Anexo I, utilizado pela secretaria de
saúde não está de acordo com o modelo constante na Instrução Normativa 01/2014 — versão 02.
Orientamos a utilização do formulário correto.

Comparativo entre Data do Protocolo, dia do evento, data do empenho e pagamento da diária:

Processo Servidor/Função: % Data do Data do Data do; Protoco Evento: Empenh ªmem& E º
12.380/17 Gilson Antonio de Sales Amaro — Prefeito Municipal 14/09/17 15/09/17 18/09/17 02/10/17
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12.534/17 Joao Vinicius Tonini Custódio — Procurador Municipal 18/09/17 19/09/17 20/09/17 02/10/17
12.528/17 Giliard Scotá - Motorista 18/09/17 19/09/17 20/09/17 06/10/17
12.381/17 Cristiano Nestor Neves — Secretário de Transportes 14/09/17 18/09/17 18/09/17 02/10/17
12.313/17 Giliard Scotá - Motorista 13/09/17 16 e 17/09/17 13/09/17 02/10/17
12.352/17 Giliard Scotá - Motorista 14/09/17 20/09/17 18/09/17 02/10/17
11.080/17 Viviane Silva - Turismologa 15/08/17 17/08/17 16/08/17 06/10/17
13.078/17 Luiz Marcelo de Almeida Anacleto — Sec. Turismo 28/09/17 16 e 17/10/17 05/10/17 17/10/17

12.591/17 Samira Valadares — Secretaria de Planejamento 19/09/17 06 e 07/11/17 20/09/17 02/10/17
12.161/17 Pedro Jayme Lani Junior — Gestor de Projetos 11/09/17 18/09/17 13/09/17 02/10/17
12.458/17 Marcia Souza da Crus Pires — Gerente de Rec. Hum. 15/09/17 27/09/17 20/09/17 02/10/17

12.457/17 Kenedy Corteletti — Secretario de Administração e RH 15/09/17 20,21,22/09/17 20/09/17 02/10/17

12.468/17 Kenedy Corteletti — Secretario de Administração e RH 15/09/17 20,21,22/09/17 18/09/17 02/10/17

13.279/17 Fabinho Saager - Motorista 03/10/17 Diárias do mês 05/05/17 17/10/17
de 09/2017

11.946/17 Fabinho Saager - Motorista 04/09/17 Diárias do mês 05/05/17 21/09/17
de 08/2017

13.324/17 Carla Estela Lima — Sec. Articulação Inst. Política 04/10/17 06/10/17 05/10/17 17/10/17
12.939/17 Vera Lucia Dalapicola Serafin — Professor MAPB ll 06/09/17 10/10/17 05/10/17 10/10/17
12.619/17 Edimar Dantas Luiz — Motorista 19/09/17 20/09/17 20/09/17 10/10/17
12.086/17 Antonio Carlos Passos — Motorista 06/09/17 Diárias do mês 24/01/17 05/10/17

de 08/2017

11.761/17 Edlangela Erler— Pedagogo MAPP ll 30/08/17 30/08/17 31/08/17 10/10/17
12.430/17 Douglas Nunes Dalcomo — Coordenador Municipal 15/09/17 22/09/17 20/09/17 06/10/17
10.669/17 Paulo Cesar Pereira Gonçalves - 07/08/17 Diárias do mês 31/08/17 02/10/17

de 07/2017

12.933/17 Cassilene Zanotti Ratunde — Coordenador Administ. 26/09/17 02030405 e 26/09/17 04/10/17
06/10/2017

12.934/17 Ronaldo Jose Estevão — Motorista 25/09/17 Diárias do mês 01/06/17 06/10/17
de 09/17

12.767/17 Arnúbia Pesente — Assistente Social 22/09/17 25/09/17 22/09/17 06/10/17
13.034/17 Mayra dos Santos Totola — Psicóloga 28/09/17 25/09/17 02/10/17 17/10/17
12.530/17 Douglas Rocha — Operador de Máquinas 18/09/17 19/09/17 20/09/17 06/10/17
11.820/17 Joercio Edigar Molino — Motorista 31/08/17 04/09/17 01/09/17 20/10/17
12.455/17 Luiz Roberto Furlani 15/09/17 18/09/17 20/09/17 06/10/17
12.529/17 Romildo Valger — Operador de Máquinas 18/09/17 20/09/17 20/09/17 06/10/17
12.661/17 Jorge Faustino T. Natali — Secretario de Agricultura 20/09/17 26/09/17 22/09/17 06/10/17
12.567/17 Ivair Souza — Operador de Máquinas 19/09/17 19/09/17 20/09/17 06/10/17

Fica claramente demonstrado em nove processos de diárias que os empenhos foram realizados após a data da
realização do evento, o que é vedado conforme artigo 60 da Lei 4.320/64.

Também foi observado na maioria dos processos acima que o pagamento das diárias foi realizado após a realização
do evento, o que contradiz com o artigo 79 do Estatuto do servidor que evidencia que a diária é concedida para
custear despesas com pousada, alimentação e locomoção. Entendemos que não terá essa finalidade se for custeada
depois.
Art. 79 — O Servidor que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território
Naciona/, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção.
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Solicitamos que sejam tomadas medidas para o atendimento da Instrução Normativa nº 02/2014 — Versão 02, visando
o melhor controle nos gastos com as diárias dos servidores do município.

Informamos ainda, que está previsto de acordo com o Plano Anual de Auditoria — PAAI 2018 — auditoria regular em
processos de diárias, nos quais o não cumprimento do que está estabelecido na norma vigente implicará em:

Art. 25 - O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de sindicância e
do processo administrativo disciplinar para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário às normas
instituídas;

Parágrafo Único — O beneficiário de diárias e sua chefia imediata responderão solidariamente pelos atos praticados
em desacordo com as normas estabelecidas nesta Instrução Normativa.

Será realizada por esta UCCI juntamente com a Secretaria Municipal da Fazenda, uma capacitação para os
servidores em geral, para orientar sobre a IN 02/2014 — versão 02 — Diárias, pois muitos servidores alegam
desconhecimento sobre a referida norma.

Orientamos as secretarias que tenha em seu quadro de funcionários, servidor responsável pelo acompanhamento
dos processos de diárias, desde a solicitação, e posterior comprovação através dos relatórios e comprovantes de
acordo com o disposto no artigo 10º da Instrução Normativa.

Os processos com o relatório conclusivo de Inspeção em Diárias foi encaminhado para cada Secretário (a)
responsável para que houvesse adequação ao que determina a norma vigente.

Também foram verificados processos de suprimento de Fundos das Secretarias Municipais. Em uma 1ª verificação
foram selecionados os processos referente ao 1º Trimestre de 2017:

Universos do ponto de Controle: 7 processos — Valor: R$ 10.500,00
Amostra Selecionada: 7 processos - Valor: R$ 10.500,00

Tipo: Processo: Secreta_ri_a Servidor Responsável
Suprimento de Fundos 001125/17 Educação Ronaldo Sergio Dondoni
Suprimento de Fundos 000023/17 Assistência Social Iraci Pasquina Carlini Cruz
Suprimento de Fundos 000344/17 Esportes e Lazer Gessoni Coelho Lima
Suprimento de Fundos 000493/17 Obras Odair Antonio Scalzer
Suprimento de Fundos 000787/17 Planejamento Cassiani Angeli
Suprimento de Fundos 001039/17 Administração Vanessa Pizziolo Coqueto
Suprimento de Fundos 000493/17 Fazenda Nelson Scheneider Dalmonech

Servidor Responsável: Valor Suprimento: Valor Utilizado: Valor Devolvido:
Ronaldo Sergio Dondoni R$1.500,00 R$ 1.425,90 R$ 74,10
Iraci Pasquina Carlini Cruz R$ 2.000,00 R$ 1.754,20 R$ 245,80Gessoni Coelho Lima R$ 1.500,00 R$ 1.443,00 R$ 57,00Odair Antônio Scalzer R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00Cassiani Angeli R$1.500,00 R$ 249,00 R$ 1.251,00
Vanessa Pizziolo Coqueto R$ 1.000,00 R$ 795,00 R$ 205,00
Nelson Scheneider Dalmonech R$ 1.500,00 R$ 840,90 R$ 659,10

R$ 10.500,00 R$ 8.008,00 R$ 2.492,00

A análise realizada por esta UCCI teve como principal objetivo verificar a aplicação do uso do recurso financeiro
destinado às despesas abrangidas pela Lei 1.607/2005 e por se tratar da primeira inspeção relacionada a este tema,
explanar, opinar e orientar aos servidores quanto ao uso devido do Suprimento de Fundos.

O valor gasto com suprimento de Fundos referente aos processos acima analisados foi de R$ 8.008,00.

Verificamos que nas diversas Secretarias, em relação ao responsável pelo Suprimento de Fundos, ainda há muito
que se caminhar para que os servidores tenham o verdadeiro conhecimento e comprometimento com os referidos
gastos, uma vez que todas as inspeções tiveram itens citados e desconformes de acordo com a Lei 1.607/2005.
Diante do Exposto, encaminhamos para as secretarias e servidores responsáveis pelo Suprimento de Fundos os
relatórios contendo a análise deste setor, solicitando esclarecimentos e justificativas e contendo orientações para as
adequações no que determina a Lei 1.607/2005 (Concessão de Adiantamento a Servidor), que serão objeto de
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monitoramento peIa UCCI.

Tendo em vista a necessidade de orientar sobre a Lei 1.607/2005, foi realizada uma reunião no salão de reuniões da
Prefeitura Municipal no dia 17/08/2017 com os Secretários e Responsáveis peIo Suprimento de Fundos para tratar
dos itens relacionados à concessão de Adiantamento a Servidor, os quais já se encontram orientados e informados
sobre a referida Lei.

Enviamos o presente relatório do trabalho realizado pela Unidade Central de Controle Interno para ciência do Senhor
Prefeito Municipal.

Todos os processos se encontram publicado no site oficial do Município: www.santateresaes.gov.br na Aba
Transparência — Portal da Transparência — Controle Interno — Acesso Rápido — Auditorias e Inspeções ou Relatórios
(documentos).

Já, em uma 2ª Inspeção em Suprimento de Fundos, foram analisados os processos conforme abaixo:Tipo: Processo: Secretaria Servidor Responsável
Suprimento de Fundos 010680/17 Educação Ronaldo Sergio Dondoni
Suprimento de Fundos 010751/17 Administração Vanessa Pizziolo Coqueto

Servidor Responsável:
Ronaldo Sergio Dondoni R$ 1.500,00

Valor Suprimento: Valor Utilizado: Valor Devolvido:
R$ 1.032,90 R$ 467,10

Vanessa Pizziolo Coqueto R$ 300,00 R$ 200,00 R$ 100,00

O valor gasto com suprimento de Fundos referente aos processos acima analisados foi de R$ 1.032,90.

A análise realizada por esta UCCI teve como principal objetivo verificar a aplicação do uso do recurso financeiro
destinado às despesas abrangidas pela Lei 1.607/2005 e por se tratar da primeira inspeção relacionada a este tema,
explanar, opinar e orientar aos servidores quanto ao uso devido do Suprimento de Fundos.

Após a análise observamos que nos referidos processos de Suprimento de Fundos não houve informação prévia do
setor competente sobre a regularidade dos servidores, a fim de atender o art. 6º da Lei Municipal 1.607/2005 que traz
as situações onde não poderá ser concedido o Suprimento de Fundos a...

Artigo 60 Não se concederá suprimento de fundos:

III - A responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado contas de sua aplicação;

A falta dessa informação está também em desacordo com o Art. 6º da Instrução Normativa nº 01/2014 do Sistema
Financeiro que diz que o servidor solicita o suprimento de fundos, via processo, ao chefe imediato e este emite ao
Secon (Setor de Contabilidade) para regularidade do servidor, que encaminha ao ordenador de despesa para sua
autorização.

Orientamos que nas próximas solicitações de suprimentos, o processo seja encaminhado ao Secon (Setor de
Contabilidade), a fim de obedecer ao art. 6 da Lei Municipal 1.607/2005, e o artigo 6º da Instrução Normativa.

Verificamos que a Prestação de Contas analisada por esta Unidade Central de Controle Interno, está de acordo com
a Lei Municipal de nº 1.607/2005.

3 — Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na UG

. _ Data de Protocolo/Process
Processo Descrlçao do caso Data de Encaminhamento ao Valor de o no Tribunal deAdministrativo de dano apurado Instauração DébitoTCE Contas

Inexigibilidade de (05/12/2017) Não foi encaminhado ao
13.019/2017 Licitação (Prefeitura) O prefeito TCE — Valor inferior a R$ 7.500,00 -

referente contratação de municipal 20.000 VRTE
empresa de publicidade tomou
para dar apoio ao evento conhecimento
do dia internacional da dos fatos
mulher no valor de R$ através de
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7.500,00. relatório do
setor de

O processo de Controle
contratação através de Interno no dia

Inexigibilidade de 03/12/2017.
Licitação está em O processo foi

desacordo com o art.25, encaminhado
inciso II da Lei 8.666/93 para a
que diz que é vedada a Secretaria de

Inexigibilidade para Administração
Serviços de para

Publicidade e providenciar a
Divulgação. Portaria em

05/12/2017.
O processo está sendo A referida

analisado pela comissão portaria só
nomeada através da ficou pronta em

Portaria nº 388/2017 de 20/12/17 e a
20/12/2017. comissão foi

comunicada
em 27/12/17.

Universo do Ponto de Controle: Processos de Inexigibilidade de Licitação, cujo elemento de despesa seja
Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
42 processos - Valor: R$ 506.240,78

Amostra selecionada: 01 processo — Valor: 7.500,00

Nº do processo: 2318/2017

Fornecedor: S/A A GAZETA (Vídeo Express Ltda)

Objeto: Contratação de Serviço de Publicidade para o dia internacional da mulher

Fundamento legal: Inexigibilidade - Art. 25

Valor: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

A presente auditoria fundamenta-se no processo número 2318/2017, visando atender ao Plano Anual Auditoria
Interno (PAAI) relativo ao exercício de 2017, realizando auditoria no procedimento licitatório de Inexigibilidade,
com a finalidade de verificar o atendimento dos princípios da legalidade, economicidade, moralidade,
impessoalidade, publicidade e da eficiência dos atos e fatos praticados.

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 inexigibilidade de licitação com os normativos
vigentes.
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Nº do processo: 2318/2017
Fornecedor: S/A A GAZETA

Objeto: Contratação de Serviço de Publicidade para o dia internacional da mulher
Fundamento legal: Inexigibilidade - Art. 25

Valor: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

CHECKLIST INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONSTATAQÃO 01:

Ausência de elementos essenciais no termo de referência

Descrição do Objeto conforme termo de referência folha 03.

Item Procedimento de Auditoria
1_. DA SOLICITAÇÃO: BASE LEGAL ; E M ª

O processo de contratação foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente ,1.1 art.38 Le|8.666/93 x
autuado, protocolado e numerado?

1.2 Há autorização da autoridade competente permitindo o início do processo de contratação? ªrt-38 Lei 8666/93 X 30
1.3 Há solicitação do material ou serviço, com descrição clara do objeto? art-14 Lei 8666/93 X 3
1.4 Há indicação dos recursos orçamentários para cobertura da despesa? art. 14 Lei 8.666/93 X 2

Constajustificativa da situação de inexigibilidade, com os elementos necessários à sua ,1.5 . N art.26Le|8.666/93 x
caracterizaçao?

1.6 O processo contém a justificativa de preço? ª““?ª Le' 8.566/93 Xparagrafo unlco,lll

1.7 O processo contém as razões da escolha do fornecedor ou executante? “De Lª 826.66/93 X 28paragrafo unico, II

1 8 Consta o termo de referência, projeto básico ou plano de trabalho (área técnica) ou instrumento art. 79, 529, inciso |, X 3
' em que fique perfeitamente delineado o objeto (serviço/compra/obra) pretendido? dª Lºi nºª-55594

Consta demonstração da inviabilidade de competição com documentos que comprovem a
1.9 exclusividade, indicação da notoriedade, dentre outros, que demonstrem que o serviço ou X

material só podem ser executados por aquele fornecedor específico.

1 10 Consta pesquisa de mercado de, pelo menos, três fornecedores? Caso não seja possível a obtenção X
' de três propostas de preço, foi formulada nos autos a devidajustificativa?
1.11 Constam originais das propostas oferecidas? (TCU) X

Consta comprovação por parte da empresa contratada de:1.1 Certidão Negativa de Débito do INSS ,1.12 . N . , . . . . . . . N . art.29Le|8.666/93 x
1.2 Certldao Negatlva de Debltos de Trlbutos Munlclpals e ContrlbUIçoes Federals
1.3 Certificado de Regularidade do FGTS

Em caso de inexigibilidade com base no art. 25, I (único fornecedor), consta atestado fornecido .
1.13 pelo órgão do registro do comércio do local, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ªªjª/Iºgª X

ou órgão equivalente?

l 14 A proposta do fornecedor escolhido (com todos os detalhes: técnicos, de preço, de prazo...) estão X 13' nos autos?

A Procuradoria Jurídica se manifestou especificamente sobre a possibilidade de Inexigibilidade da art.38,Vl 21'15 licitação? Lei 8666/93 X 5
l 16 Existe estimativa do impacto orçamentário financeiro da despesa no exercício em que deva entrar art.16,l X' em vigore nos dois exercícios seguintes? LC 101/2000
1 17 A minuta do contrato está no processo de contratação com base nos elementos fornecidos na X
' solicitação inicial e demais elementos dos autos?

1.18 Ha o parecerJurldlco, quando foro caso, aprovando a mlnuta da |neXIg|b|I|dade de I|c|taçao? éªªoãíersª-rãããgª X 25

Contém 0 DESPACHO da AUTORIDADE COMPETENTE, reconhecendo a situação de inexigibilidade de.. N . N . .26L'8.66693
1.19 I|c|taçao (art. 26, Le| nº 8.666/93) e AUTORIZANDO a contrataçao, desde que plenamente atendldos ªtªrággfo únicíj X 31

todos os requisitos dos incisos I a IV, do parágrafo único, do art. 26, Lei nº 8.666/93?

1 20 Há o despecho da autoridade SUPERIOR, RATIFICANDO a inexigibilidade da licitação e art.26 Lei 8.666/93 X 31' AUTORIZAN DO a realização da DESPESA? Pªrágrªfº único
1.21 Houve publicação na imprensa oficial do ato de inexigibilidade, no prazo de 5 dias? art-26 Lei 8666/93 X 31. art. 64, Lei1.22 Consta no processo ass|natura do contrato? 8666/93 X

5: S M N=NÃO NA=NÃOSE APL 01 FLS: FOLHAS

“1 OBJETO: O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de serviços de apoio ao evento do dia
internacional da mulher”
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O setor demandante deve confeccionar o Termo de Referência (TR) para aquisição de material ou contratação
de serviços, informando o objeto que se pretende adquirir e a especificação detalhada.

Conforme conceitua a Lei 8.666/93 art. 14:

“Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos
orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado
causa.”

Consta na autorização de fornecimento/execução n: 000070/2017 (folha 34) a descrição do objeto de forma clara
e objetiva qual serviço será executado.

Serviços de Publicidade para o dia 08 de março — dia internacional da mulher. Sendo:
Assinatura em 24 inserções de 30 que será exibido na TV Gazeta Noroeste.
Assinatura em Backdrop.
Distribuição de 1.000 rosas.
Assinatura nas camisas do projeto que serão usados pelas promotoras.
Assinatura nas camisas de 1.000 Tags que serão fixadas nas rosas.

O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela
administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado
em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de
aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do
contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

Recomendamos que todos os aspectos fundamentais devam ser contemplados no termo de referência de
modo a não ensejar dúvidas aos eventuais interessados, e que o objeto descrito seja de tal forma a traduzir a
real necessidade do Município, com todas as características indispensáveis, afastando-se, evidentemente, as
características irrelevantes e desnecessárias.

CONSTATAQÃO oz:

Inexiqibilidade não demonstrada, vedação expressa na Lei 8566/93:

Sequndo IN 13/2014 do sistema de compras e licitação SCL, do Município Santa Teresa — aquisição de
bens e serviços mediante inexigibilidade e disçensa de licitação' art. 5º exige:

IV. Termo de referência contendo justificativa de maneira fundamentada, com as razões técnicas e
administrativas por que entende dispensável a licitação para a despesa objeto de requisição, apontando o motivo
que torna sem necessidade a realização da licitação, conforme preceitua o art. 25 da Lei 8.666/93;

No processo em análise consta no termo de referência a seguinte justificativa:

“Aquisição da publicação tem por objetivo mostrar a importância da mulher na sociedade, celebrar as conquistas
sociais, políticas e econômicas das mulheres em nível nacional. ”

A Procuradoria jurídica apresentou o parecer conforme art. 38 parágrafo único da Lei 8.666/93, que trata da
obrigatoriedade do exame e aprovação prévia dos procedimentos licitatórios por assessoria jurídica da
Administração, onde destacamos parte do parecer (fls. 25/29):

“Para tanto, deverá a Administração justificar de forma ºormenorizada o porquê da escolha de uma
determinada empresa em detrimento de outras existentes no mercado.

Os relatórios de audiência juntados ao expediente comprovam a respeitabilidade da empresa junto ao mercado,
estando a TV GAZETA NOROESTE constantemente como mais alcance, sendo exigido púb/ico 6,9 vezes maior
que a segunda emissora colocada no ranking.

Assim sendo, esta caracterizada a inexigibilidade de licitação para o caso em tela, com fundamento no caput do
art. 25 da Lei 8.666/93.”

Em nenhum momento, analisando o processo foi constatada justificativa da administração, solicitada pela
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Procuradoria jurídica, para contratação direta (por inexigibilidade de licitação) de serviços de publicidade. A
inexigibilidade e a dispensa de licitação devem ser fundamentadas, não constituindo essa justificativa uma
faculdade do administrador público, mas sim um dever, pois motivar seus atos significa indicar os fundamentos
de direito que legitimam a sua atuação.

A Procuradoria jurídica sustenta ainda que com base na audiência e respeitabilidade junto ao mercado que a
empresa possui, caracteriza justificativa para a INEXIGIBILIDADE de licitação amparada no caput do art. 25 da
Lei 8.666/93.

No tocante à possibilidade de contratação por inexigibilidade, importante notar
que o objeto a ser contratado e serviço de publicidade, 0 qual tem expressa vedação legal para contratação
por inexigibilidade de licitação, conforme se observa no inciso II do art. 25:
Art. 25. É inexigíve/ a licitação quando houver inviabilidade de competição,
em especial:
ll - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei,
de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória
especialização, vedada a inexigibilidade para servicos de publicidade e
divulgação,-

Indo um pouco mais além, observa-se em uma rápida consulta, varias empresas de TVs abertas com sinal de
transmissão para o Município de Santa Teresa, que prestam o mesmo serviço, demonstrando existir a
possibilidade de competição em uma licitação.

Nesse ponto, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é no sentido da impossibilidade de contratação
por inexigibilidade quando não restar demonstrado a inviabilidade de competição, senão vejamos:

“A inexigibilidade de licitação e indevida quando não for devidamente comprovada a inviabilidade de competição.
Acórdão 827/2007 Plena'rio (Suma'rio).

Deve o gestor abster-se de contratar por inexigibilidade de licitação quando houver viabilidade de competição.
Acórdão 127/2007 Plena'rio (Suma'rio).

Restrinja os casos de contratação por inexigibilidade aque/as situações em que a singularidade do objeto seja ta
que justifique a inviabilidade de competição, observando, nestes casos, a correta formalização dos processos,
instruindo-os com os motivos determinantes da singularidade dos serviços, as razões para a escolha do
fornecedor ou executante, alem da justificativa do preço, nos termos do art. 26 e seu parágrafo único da Lei
8. 666/93. Acórdão 1547/2007 Plena'rio (Sumário).”

Assim, se existentes outros mecanismos certificadores capazes de fornecer o serviço objeto da licitação, pode-
se dizer que há viabilidade de competição, o que impede a pretensa contratação por inexigibilidade.

Porta nto, a divulgação da “importância da mulher na sociedade, celebrar as conquistas sociais, políticas e
econômicas das mulheres em nível nacional” objeto dessa contração, entendemos ser totalmente compatível
com a definição de serviço comum descrita na Lei 10. 520/2002, via modalidade de licitacão Dreqão, haja vista a
impossibilidade de seu caráter de serviço singular, o que dá ensejo a viabilidade de competição, demandando
assim, procedimento licitatório.

Nesse ponto, a auditoria entende ser inviável a contratação do objeto por inexigibilidade devido aos fatos já
expostos acima.

CONSTATAQÃO 03:

Ausência de justificativas na escolha dos fornecedores e de greços:

Não houve por parte dessa comissão a inclusão de documentos que justificassem que o valor pago pelo serviço
prestado era compatível ao praticado no mercado, conforme exigência legal do artigo 26, parágrafo único,
incisos II e III, da Lei nº 8.666/93.

Art. 26 (...) Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

II - razão da escolha do fornecedor ou executante
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III -justificativa do preço. - negritei

Todas essas exigências fundamentam-se no princípio da isonomia, resultando na seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública atendendo assim ao interesse público, contudo, a exigência da razão
de escolha do fornecedor e iustificativa de preço mostra-se extremamente necessária dentro desse processo
de inexigibilidade de licitação, pois resguarda o interesse público impedindo que a administração realize
contratações com sobrepreço, evitando prejuízo ao erário público.

Sendo assim, mesmo nos casos de total inviabilidade de competição, o entendimento é de que a justificação
de preço deve ser demonstrada ao respectivo processo de inexigibilidade.

Encaminhamos o processo ao chefe do Executivo para ciência dos fatos apurados e que sejam adotadas as de
medidas administrativas, onde seja garantidos a ampla defesa e o contraditório, com a finalidade de apuração da
responsabilidade de quem deu causa a essas possíveis irregularidades, sem prejuízo, ainda, se constatado
lesão ao erário, da abertura do devido processo de tomada de contas especial conforme preconizam os Artigos
9ª, 10º e 11º da INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 02/2014 — Tomada de contas.

Art. 9º - O responsável pelo controle interno, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade
que dê ensejo à adoção de providências administrativas ou à Tomada de Contas Especial, deverá dar ciência
imediata a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária.

Das Providências Administrativas

Art. 10 - A autoridade administrativa competente dará início às providências administrativas no prazo de 5 (cinco)
dias a contar da data:

|. Em que foi constatada irregularidade ou ilegalidade na aplicação de recursos públicos, ou em que
deveria ter sido apresentada a prestação de contas;
II. Do conhecimento de ocorrência relacionada a desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos,
ou da caracterização de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
III. Do recebimento, pelo órgão ou entidade, da comunicação da decisão do Tribunal de Contas do Estado -
TCE, determinando a adoção de providências administrativas ou a instauração de Tomada de Contas
Especial; e
IV. Do recebimento, pelo órgão ou entidade, de recomendação emanada da Auditoria Pública Interna -
API, da Unidade Central de Controle Interno - UCCI, para adoção de providências e instauração de Tomada de
Contas Especial.

5 1ª - O prazo para a conclusão das providências administrativas e de 60 (sessenta) dias.

& 2º - Ocorrendo a reposição do bem ou a indenização correspondente ao dano causado, será lavrado Termo
de Responsabilidade e Composição, na forma do Anexo V desta Instrução Normativa, com cópias para o
servidor e para os responsáveis pelos registros contábil, financeiro e patrimonial.

Art. 11 - A Tomada de Contas Especial, de caráter excepcional, somente será instaurada depois de esgotadas
as providências administrativas sem que ocorra a regularização da situação ou a reparação do dano, observados
os prazos do artigo anterior.
O processo encontrava-se em fase de sindicância e foi analisado pela comissão nomeada através da Portaria nº
388/2017 de 20/12/2017.

A comissão realizou todos os procedimentos de sindicância através do processo 13.019/2017(processo que
gerou o procedimento Administrativo) e 2318/2017(processo de pagamento a empresa Vídeo Express), através
de declarações e oitivas dos envolvidos no processo.
Foram realizadas várias reuniões e lavradas as Atas para apuração dos fatos contidos no processo, e aos 23
dias do mês de fevereiro de 2018 lavrou a última Ata contendo o Termo de Remessa e encerramento dos
Trabalhos, contidos as folhas 61 a 70 do processo 13.019/2017.

“A comissão concluiu que não vislumbrou por parte de nenhum envolvido no processo, má fé e que a proposta
da administração era criar um evento para ena/tecer a figura da mulher”...
Cabe destacar que o serviço foi realmente prestado conforme fotos e mídias anexadas ao processo (folhas 54
a 59) e que o material foi anexado pela própria comissão através de buscas junto aos arquivos em redes sociais,
visto que foi solicitado ao fiscal do contrato e o mesmo não entregou o material.
Considerando que o serviço foi contratado e executado no valor total de R$ 7.500,00 conforme comprovado em
documentos a comissão entendeu que não houve dano ao erário, mais sim uma sucessão de falhas que
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desencadearam nos equívocos que culminaram na contratação do serviço de forma irregular.
Com base nos destaques do relatório final (fo/ha 69), observamos a necessidade URGENTE de maiores
orientações junto aos setores desta administração ao que se referem as contratações sem o devido
planejamento e a elaboração dos termos de referência que norteiam qualquer processo de compra e aquisição
de bens e serviços para que equívocos possam ser evitados e a administração possa atender satisfatoriamente
o art. 37 da Constituição Federal, obedecendo aos princípios da Legalidade, lmpessoa/idade, Mora/idade,
publicidade e Eficiência Desta forma esta comissão orienta que a Gestão Pública busque capacitar e orienta
seus servidores para que possam desenvolver suas atividades com eficiência e eficácia. ”

O processo foi encaminhado para conhecimento e ciência dos servidores envolvidos e ao Sr. Prefeito Municipal
Que acatou o parecer da comissão.

Santa Teresa-ES, 07/03/2018

Margareti Aparecida Novelli Cosme
Controlador Geral Interno

Bruno Zagheti de Aguiar
Auditor Público Interno
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