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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. 

 

 

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 Ata de Registro de Preços 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 – Portal da Controladoria. 

 

01: Demais Itens Avaliados pelo Controle Interno 

Tipo Processo Órgão Objeto Achado Prop/Alertas Situação 

Ata de 
Registro de 

Preços 

0874/2018 Saúde Aquisição de 2 (dois) Veículos utilitários 

de passeio para atender as necessidades 

do programa da estratégia de saúde da 

família. 

- - Concluído 
 

Nº do processo: 0874/2018 

Tipo: Adesão Ata Registro de Preço 

Objeto: Aquisição de 2 (dois) Veículos utilitários de passeio 

Fundamento legal: Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 

Valor: R$ 94.206,80 (Noventa e quatro mil reais, duzentos e seis e oitenta centavos. 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos, incluindo os controles 

que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e efetivo funcionamento de 

sistemas de controles internos nos municípios é uma obrigação estatuída pela Constituição Federal de 1988 (art. 31). 

 

A finalidade desses controles é garantir que a administração atue em consonância com princípios constitucionais, como 

da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento dos recursos públicos e a boa 

qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Nesse contexto, considerando o processo n° 6865/2018, visando atender ao Plano Anual Auditoria Interno (PAAI) relativo 

ao exercício de 2018, a Unidade Central de Controle Interno realizou uma análise do processo 0874/2018 que se refere a 

adesão a ata de registro de preço para aquisição de 02 veículos de passeio utilitário para atender as necessidades do 

programa da estratégia de saúde da família. 

 
 
1.1 OBJETIVOS: 

 
O objetivo geral da presente auditoria consistiu em atender ao ordenamento legal, detectar possíveis desvios de 

finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade do processo de Adesão 

de uma Ata de Registro de Preço com os normativos vigentes. 

 
 
1.2 FUNDAMENTAÇÃO: 

 
Adesão à Ata de Registro de Preços, ou “carona”, consiste num mecanismo administrativo, que possibilita aos órgãos 

da Administração Pública, não participantes da licitação para registro de preços, fazerem contratações, obedecendo aos 

limites legais, por meio de preços registrados por outros órgãos, promovendo-se, assim, a economicidade processual, 

desde que demonstrada a vantajosidade dos preços, conforme previsão legal das Leis Federais nº: 8.666/93, 10.520/02 e 

Lei 2.198/20117, necessários a instrução da fase interna do procedimento de contratação por adesão ao Sistema de 

Registro de Preços. 

 
 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das informações necessárias à análise do objeto desse estudo foram: 

exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

 
2. EXAME TÉCNICO: 
 
 
2.1 DOS ACHADOS: 
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Item

1. FASE DE SOLICITAÇÃO: BASE LEGAL S N NA FL

1.1
O processo foi devidamente autuado, protocolado e com numeração de folhas, constando carimbo do

órgão e visto do responsável? 

Art. 38, caput, da 

Lei nº 8.666/93
X

1.2
Consta memorando de solicitação da área interessada para contratação, com a respectiva justificativa e

autorização do Gestor?
X 2

1.3

Consta no termo de referência ou projeto básico definido o objeto da contratação, os valores

estimados unitários e globais, os critérios de aceitação das propostas, inclusive com a fixação dos

prazos e condições para fornecimento e aceitação?

Art. 14, caput e 

art. 7º, inc. I da 

Lei nº 8.666/93
X 3 a 6

1.4 O Termo de Referência foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesas? 
art. 7º, § 2º, I, da 

Lei nº 8.666/93
X 6

1.5 Consta ampla pesquisa de mercado efetuada na própria administração pública ou empresas do ramo? 
Art. 15, V, § 1º da 

Lei nº 8.666/93)
X 81/83

1.6
A cópia da ata de registro de preços foi juntada aos autos, e utilizada como comparativo no mapa de

apuração do preço mais vantajoso?

Art. 3º da

Lei nº 8.666/93
X 88

2. FASE DE AUTORIZAÇÃO: BASE LEGAL S N NA FL

2.1
Existe demonstração da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa com a contratação

pretendida?

art. 60, Lei 

4.320/64
X 84

2.2
Consta Solicitação de Compras, com todos os campos preenchidos e devidamente autorizada pelos

responsáveis?
X 87

2.3
Consta consulta ao Órgão Gerenciador da Ata quanto à possibilidade de adesão, observando a

descrição e quantitativos dos itens pretendidos? 

Art. 22, § 1º,

Decreto Federal nº 

7.892/13

X 66

2.4
Consta resposta afirmativa do Órgão Gerenciador quanto aos quantitativos desejados com o ofício de

consulta ao fornecedor e respectivo aceite do mesmo?

 Art. 22, §§ 1º e 2º, 

Decreto Federal

nº 7.892/13
X 67

2.5
No documento de autorização do órgão gerenciador consta declaração de que a adesão não

ultrapassará o limite permitido para cada ata?

Art. 22, § 4º, 

Decreto Federal nº 

7.892/2013

X 66

3. FASE DE SELEÇÃO/ESCOLHA: BASE LEGAL S N NA FL

3.1
Consta cópia integral do edital e seus anexos, devidamente assinados, bem como da Ata de Registro

de Preços, publicada na imprensa oficial?

Art. 40, § 1º, Lei nº 

8.666/93
X 53/65

3.2 O edital da licitação para registro de preços prevê a possibilidade de adesão? X 16

3.3
Há previsão no edital de que o total de utilização de cada item não pode exceder ao quíntuplo do

quantitativo inicialmente registrado?

Art. 22, § 4º, 

Decreto Federal nº 

7.892/2013

X

3.4 Consta cópia dos documentos de habilitação exigidos no edital, devidamente autenticados? 
Art. 32, Lei nº 

8.666/93
X

3.5 A autoridade competente justificou a necessidade da contratação e sua vantagem?
Art. 22, caput, 

Decreto Federal nº

7.892/13
X 3 e 81

3.6
Consta justificativa e demonstração das razões de considerar o serviço como contínuo, quando for o

caso?

Art. 57, inc. II, Lei 

8.666/93
X

3.7
Na apresentação das certidões de regularidades, verificar a autencidade fazendo busca nos respectivos

sites.
X 115

3.8
Consta minuta do termo de contrato, elaborada de acordo com as regras do edital, termo de referência

da licitação de registro de preços, conforme o art. 55, da Lei nº 8.666/93?

art. 55, da Lei nº 

8.666/93
X 125

3.9 Os autos foram submetidos à análise jurídica da assessoria do órgão ou entidade interessada? 
Art. 38, inc. VI, da 

Lei nº 8.666/93
X 91

CHECKLIST ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO

Procedimento de Auditoria

 
2.2 DAS CONSTATAÇÕES: 
 

O processo foi devidamente atuado, conforme preceitua a legislação vigente, contendo no processo a 

solicitação/requisição da Secretaria Municipal de saúde para a realização da referida licitação. 

 

Consta no processo a justificativa fundamentada da real necessidade da administração pública, que teve como objetivo a 

aquisição de 02 (dois) veículos utilitários de passeio para atender as necessidades do programa da Estratégia 

Saúde da Família de Santa Teresa. 
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Foi identificada no termo de referencia a indicação da dotação orçamentária para pagamento da despesa. Porém 

verificamos que a dotação ali informada é a dotação utilizada pelo Estado para o repasse do recurso financeiro através do 

convênio 009/2017, que após, identificado o equivoco conforme descrito na fl 86 da folha de despacho, foi informando a 

dotação correta através do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa por onde correrá a despesa. 

  

Segundo a Lei Municipal de Santa Teresa nº 2.198/2011: 

 

Artigo 22 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta e anuência do órgão 

gerenciador. 

 

§ 1º Os órgãos e entidades da Administração Pública, que não participaram do registro de preços, que desejarem fazer 

uso da Ata de Registro de Preços deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, a quem compete 

autorizar a adesão, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida 

a ordem de classificação. 

 

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos 

registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 

Artigo 23 É permitido aos órgãos e entidades que integram a Administração Pública Municipal Direta e Indireta fazer uso, 

mediante adesão, de Ata de Registro de Preços de órgãos ou entidades Integrantes de outros Municípios, dos Estados, 

do Distrito Federal e da União para fornecimento de bens e contratação de serviços. 

 

§ 1º Para as adesões de que trata o caput, os órgãos e entidades municipais deverão manifestar seu interesse junto ao 

órgão gerenciador da Ata, a quem compete autorizar a utilização, para que este indique os possíveis fornecedores e os 

respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 

§ 2º A utilização do Sistema de Registro de Preços de Órgãos e Entidades de outros Municípios, dos Estados, do Distrito 

Federal e da União está condicionada, a existência de autorização por lei ou outro ato normativo, no âmbito de cada 

esfera de governo, bem como a expressa previsão dessa possibilidade no respectivo edital de licitação. 

 

Em conformidade com o disposto no art. 23, § 1º da Lei 2.198/2011, foi constatada por esta auditoria a solicitação de 

autorização ao gestor da Ata nº 002/2017 do Município de Baixo Guandu – ES às fls 66.  

 

No dia 22 de dezembro de 2017, às fls 67, o Prefeito de Baixo Guandu autoriza a adesão do Fundo Municipal de Saúde 

de Santa Teresa a participar da Ata de Registro de Preço. 

Consta no edital pregão presencial para registro de preço nº 002/2017 do Município de Baixo Guandu, atendendo às 

exigências do § 2º do art. 23: 

 

 

XII – Da Contratação,  

Subitem 12.5: O presente Registro de Preços poderá sofrer adesões de outros órgãos públicos interessados. 

 

Com o objetivo de avaliar a vantajosidade dos preços registrados, foram feitos 3 (três) orçamentos com empresas do 

ramo conforme demonstrado abaixo: 
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DATA COTAÇÃO: EMPRESA: VEÍCULO: VALOR:

04/01/2018 RENAULT NISSAN
Modelo: Logan 1.6 8v 115cv G/AL

Ano/Mod. 2017/2018
62.080,00R$      

03/01/2018 ATLANTICA DA SERRA
Modelo: Logan 1.6 8v 115cv G/AL

Ano/Mod. 2017/2018
61.835,00R$      

04/01/2018 AUTO FRANCE VEÍCULOS
Modelo: Logan 1.6 8v 115cv G/AL

Ano/Mod. 2017/2018
64.600,00R$      

ORÇAMENTOS

 
 

O valor unitário adquirido através da Adesão à Ata de Registro de Preço de Baixo Guandu foi de R$ 47.970,00 (Quarenta 

e sete mil novecentos e setenta reais). Apesar da grande discrepância entre o valor orçado e adquirido, e demonstrada a 

vantajosidade, orientamos aos responsáveis pelas requisições de orçamentos, que não se limitem a apenas três 

orçamentos, já que a lei exige no mínimo três.  

 

E, visando o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, é de suma 

importância, que o processo licitatório tenha a maior transparência possível, evitando assim possíveis questionamentos 

futuros. 

 

De acordo com as exigências do art. 23, § 3º, IV da Lei 2.198/2011, foi feita consulta ao licitante vencedor às fls 69, o qual 

manifestou interesse em fornecer a esta Municipalidade o ônus pretendido de acordo com o compromisso assumido na 

Ata de registro de preço. 

 

Em seguida, o Prefeito Municipal de Santa Teresa faz a adesão a Ata de Registro de Preço de Baixo Guandu, através do 

Decreto nº 066/2018, publicado no DOM/ES de 02 de março de 2018, atendendo assim ao item VII do art. 23 da Lei 

2.198/2011. 

 

Segundo o art. 35 da Lei 2.198/2011: 

 

Artigo 35 No âmbito do Poder Executivo Municipal, todos os processos que envolvam adesões a Atas de Registro de 

Preços de Órgãos e Entidades de outros Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União deverão ser submetidos 

à análise prévia da Procuradoria Municipal quanto aos aspectos jurídicos. 

 

Consta às fls 91/95 o Parecer Jurídico, onde recomendaram: 

 

 Seja encaminhado ao ordenador de despesa para autorizar o certame; 

 Que seja juntada no processo documentação alusiva a habilitação jurídica do profissional vencedor; 

 Que seja juntado documentos referentes a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária; 

 A publicação resumida do contrato conforme art. 61 da Lei 8.666/93; e 

 A portaria de nomeação do fiscal do contrato conforme art. 67 da Lei 8.666/93. 

 

Todas as recomendações foram atendidas, incluindo a documentação alusiva à habilitação jurídica do profissional 

vencedor, a qual foi verificada sua autenticidade no site da Junta Comercial do Espirito Santo, opinando a procuradoria 

pela legalidade da adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2017, dando prosseguimento ao processo. 

 

2.3 CONCLUSÃO: 

 

Na aplicação dos testes de auditoria no processo de Adesão efetuado pelo Fundo Municipal de Saúde não foi identificado 

desconformidades passíveis de apontamento. 
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Após as análises efetuadas, com base nas disposições estabelecidas na Lei 2.198/2011 que dispõe sobre normas 

específicas em matéria do sistema de registro de preços no âmbito do Município de Santa Teresa, esta Unidade Central 

de Controle Interno abstém-se de fazer recomendações, considerando regular o procedimento adotado para os itens 

tratados nessa auditoria. 

 
 
É o parecer... 
 

 
Santa Teresa-ES 28 de Maio de 2018.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

02:Demais Itens Avaliados pelo Controle Interno 

Processo Órgão Objeto Achado Prop/Alertas Situação 

8335/2018 Saúde Aquisição de medicamentos para atendimento à 

população residente neste Município. 

- - Concluído 

 

 
 

Nº do Processo: 8335/2018 

Tipo: Adesão Ata Registro de Preço 

Objeto: Aquisição de medicamentos para atendimento à população residente neste Município. 

Fundamento legal: Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 

Valor: R$ 25.893,20 (Vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte Centavos). 
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CHECKLIST ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO 
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2.2 DAS CONSTATAÇÕES: 

 

2.2.1 Da Ausência de Processo Interno referente a intenção de Adesão a Ata de registro de Preço do SERP 

 

Verificamos durante a análise desta auditoria que não foi elaborado processo interno através do setor de farmácia básica e 

encaminhado a Secretaria Municipal de Saúde demonstrando interesse em aderir a Ata de Registro de Preços do SERP. 

 

Segundo a farmacêutica/bioquímica responsável pela Farmácia Básica do Município foi informado que a forma de adesão da 

Ata do Estado ocorreu primeiramente através do recebimento do Ofício SESA 329/2017 (16/02/2017) informando sobre a 9ª 

edição do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço) disponível no site saude.es.gov.br/serp. No mês de julho houve a 

alimentação no Sistema de Registro de Preço (SERP) da programação de medicamentos que a população do Município 

necessitaria para o ano de 2018. Posteriormente as Atas de Registro de Preços dos medicamentos são lançadas pelo Estado 

no SERP, tendo o Município a opção de aderir ou não a Ata através de resposta no próprio sistema, não originando assim no 

Município um processo formalizado sobre a adesão à Ata de Registro de Preços do Estado.  Após é impresso o Termo de 

Adesão que é devidamente assinado pelo ordenador de despesa e é enviado ao Estado para a assinatura do Secretario 

Estadual de Saúde. 

 

Ficou claramente demonstrado que em nenhum momento houve a solicitação do setor responsável pela aquisição dos 

medicamentos pedindo autorização do Secretário Municipal de Saúde.  

 

Verificamos também que possivelmente pela ausência de processo interno não existiu parecer jurídico a respeito da adesão 

conforme determina o art. 35 da Lei Municipal 2.198/2011:  

 

Artigo 35 No âmbito do Poder Executivo Municipal, todos os processos que envolvam adesões a Atas de Registro de Preços 

de Órgãos e Entidades de outros Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União deverão ser submetidos à análise 

prévia da Procuradoria Municipal quanto aos aspectos jurídicos. 

 

2.2.2 – Do Processo Interno de Solicitação de Empenho 
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O processo analisado foi devidamente autuado, conforme preceitua a legislação vigente, contendo a solicitação através de 

memorando da Farmacêutica/Bioquímica para a Secretária Municipal de Saúde solicitando no mesmo a autorização de 

empenho para aquisição de medicamentos para atendimento à população residente no Município de Santa Teresa e a cópia 

das Atas de Registro de Preços aderidas pelo Município com as seguintes numerações: 

 

 Ata 0176/2018 elaborada com base no julgamento da licitação modalidade Pregão, para Registro de Preços, sob nº 0573/2017, 

publicada no DOES do dia 18/10/2017, bem como, a classificação das propostas e a homologação publicada no dia 26/02/2018 

a assinada pelo Subsecretário de Estado de Assistência em Saúde e o representante da Empresa Hospidrogas Comércio de 

Produtos Hospitalares Ltda no dia 05 de abril de 2018;  

 

 Ata 0177/2018 elaborada com base no julgamento da licitação modalidade Pregão, para Registro de Preços, sob nº 0573/2017, 

publicada no DOES do dia 18/10/2017, bem como, a classificação das propostas e a homologação publicada no dia 26/02/2018 

a assinada pelo Subsecretário de Estado de Assistência em Saúde e o representante da Empresa Hospitalares – Distribuidoras 

de Medicamentos e Correlatos Eireli no dia 05 de abril de 2018;  

 

 Ata 0178/2018 elaborada com base no julgamento da licitação modalidade Pregão, para Registro de Preços, sob nº 0573/2017, 

publicada no DOES do dia 18/10/2017, bem como, a classificação das propostas e a homologação publicada no dia 26/02/2018 

a assinada pelo Subsecretário de Estado de Assistência em Saúde e o representante da Empresa Comercial Cirurgica 

Rioclarense Ltda no dia 05 de abril de 2018;  

 

 Ata 0163/2018 elaborada com base no julgamento da licitação modalidade Pregão, para Registro de Preços, sob nº 0596/2017 

e foi  assinada pelo Subsecretário de Estado de Assistência em Saúde e o representante da Empresa União Química 

Farmacêutica Nacional S.A no dia 27 de março de 2018;  

 

 Ata 0285/2017 elaborada com base no julgamento da licitação modalidade Pregão, para Registro de Preços, sob nº 0672/2017 

e assinada pelo Subsecretário de Estado de Assistência em Saúde e pelo representante da Empresa Costa Camargo 

Comércio de Produtos Hospitalares Ltda no dia 04 de maio de 2018; 

 

 Ata 2736/2017 elaborada com base no julgamento da licitação modalidade Pregão, para Registro de Preços, sob nº 0550/2017, 

publicada no DOES do dia 28/09/2017, bem como, a classificação das propostas e a homologação publicada no DOES no dia 

12/12/2018 a assinada pelo Subsecretário de Estado de Assistência em Saúde e o representante da Empresa União Química 

Farmacêutica Nacional S.A no dia 16 de janeiro de 2018. 

 

Identificamos no termo de referência (fls. 14) à indicação da dotação orçamentária para pagamento da despesa.  

 

Classificação Funcional Programática: 012020.1030100642.147 – Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica. 

Elemento de Despesas: 3390300000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. 

Fonte de Recurso: 1203 - SUS 

Ficha: 034 
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Os medicamentos foram solicitados no valor total de R$ 25.893,20 (Vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte 

centavos). Foram realizados 5 (cinco) empenhos conforme abaixo: 

 

Nº Empenho Data Credor Nº do Processo Vlr. Empenho 

569/2018 17/07/18 Hospidrogas Com. De Produtos Hospitalares Ltda 008335/18 R$ 19.864,00 

570/2018 17/07/18 Costa Camargo Comerc. De Prod. Hosp. Ltda 008335/18 R$   1.134,00 

571/2018 17/07/18 Comercial Cirurgica RioClarense Ltda - Filial 008335/18 R$  1.808,00 

572/2018 17/07/18 Hospitalares Dist. De Med. E Correlatos Eirelli 

EPP 

008335/18 R$   2.243,20 

573/2018 17/07/18 União Química Farmacêutica Nacional S.A 008335/18 R$      844,00 

 

Foi identificado através dos Relatórios de Empenhos e de Pagamentos do Sistema Contábil que até o momento foram pagos o 

valor de R$ 24.902,00 (vinte e quatro mil, novecentos e dois reais), sendo pago então a maioria dos empenhos exceto o de nº 

573/2018 da credora a Empresa União Química Farmacêutica Nacional S.A no valor de R$ 844,00 (oitocentos e quarenta e 

quatro reais). Também constatamos que há um saldo a liquidar do empenho de nº 571/2018 em nome da empresa Comercial 

Cirurgica Rioclarense Ltda – Filial, no valor de R$ 147,20 (cento e quarenta e sete reais e vinte centavos). 

Segue abaixo tabela para demonstrar os valores empenhados e já pagos até o momento. 

 

Vlr. Empenho Vlr. Liquidação Saldo Liquidado a 

pagar 

Vlr. Pagamento Sld. Emp. a pagar 

R$ 19.864,00 R$ 19.864,00      R$ 0,00 R$ 19.864,00     R$ 0,00 

R$   1.134,00 R$   1.134,00      R$ 0,00 R$   1.134,00     R$ 0,00  

R$   1.808,00  R$   1.660,80       R$ 0,00 R$   1.660,80    R$ 147,20 

R$   2.243,20 R$   2.243,20      R$ 0,00 R$   2.243,20     R$ 0,00 

R$     844,00 R$     844,00    R$ 844,00 R$         0,00   R$ 844,00 

 

Verificamos através de solicitação ao setor da Farmácia Básica que há um Termo de Adesão ao Sistema Estadual de Registro 

de Preços (SERP) assinado entre o Prefeito Municipal de Santa Teresa e o Secretário de Estado da Saúde no ano de 2017.      

 

Segundo a Lei Municipal de Santa Teresa nº 2.198/2011: 

 

Artigo 22 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta e anuência do órgão 

gerenciador. 

 

§ 1º Os órgãos e entidades da Administração Pública, que não participaram do registro de preços, que desejarem fazer uso da 

Ata de Registro de Preços deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, a quem compete autorizar a 

adesão, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de 

classificação. 
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§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados 

em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 

Artigo 23 É permitido aos órgãos e entidades que integram a Administração Pública Municipal Direta e Indireta fazer uso, 

mediante adesão, de Ata de Registro de Preços de órgãos ou entidades Integrantes de outros Municípios, dos Estados, do 

Distrito Federal e da União para fornecimento de bens e contratação de serviços. 

 

§ 1º Para as adesões de que trata o caput, os órgãos e entidades municipais deverão manifestar seu interesse junto ao órgão 

gerenciador da Ata, a quem compete autorizar a utilização, para que este indique os possíveis fornecedores e os respectivos 

preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 

 

§ 2º A utilização do Sistema de Registro de Preços de Órgãos e Entidades de outros Municípios, dos Estados, do Distrito 

Federal e da União está condicionada, a existência de autorização por lei ou outro ato normativo, no âmbito de cada esfera de 

governo, bem como a expressa previsão dessa possibilidade no respectivo edital de licitação. 

 

Em conformidade com o disposto no art. 23, § 1º da Lei 2.198/2011, foi constatada por esta controladoria que o SERP enviou 

ao Prefeito Municipal Carta Convite para participação na Ata de Registro de Preços. 

 

No entanto com base no Parecer Jurídico das fls. 29 a 35 do Processo 14.196/2018 entendemos que deve ser formalizado um 

processo interno onde o setor/secretaria interessado deve instruí-lo com os documentos necessários e    submeter o mesmo a 

tramitação interna dos diversos setores responsáveis por sua autorização, apreciação e pareceres técnicos quanto à legalidade 

(jurídico). 

 

 3. RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÃO: 

 

Na aplicação dos testes de auditoria no processo de Adesão de Ata de Registro de Preço efetuado pelo Fundo Municipal de 

Saúde junto ao SERP não foi identificado irregularidades passíveis de apontamento. 

 

Após as análises efetuadas, com base nas disposições estabelecidas na Lei 2.198/2011 que dispõe sobre normas específicas 

em matéria do sistema de registro de preços no âmbito do Município de Santa Teresa, esta Unidade Central de Controle 

Interno RECOMENDA que ao efetuar qualquer adesão à Ata de registro de Preços de outros Municípios, Estados, do Distrito 

Federal e da União, deverá ser submetida à análise prévia da Procuradoria Municipal quanto aos aspectos jurídicos. Para tanto 

é necessário à elaboração de processo interno de interesse público. 

 

Santa Teresa-ES 27 de Dezembro de 2018.  

 

 

Margareti Aparecida Novelli Cosme                                  

      Controlador Geral Municipal                                       
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INSPEÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES 
 
Cód Tipo Processo Órgão Objeto Achado situação 

01 Diárias 
 

IN 02/2014 

010.978/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saúde 
 
 
 
 
 
 
 

Verificar o cumprimento da Instrução 
Normativa nº 02/2014 do Sistema 
Financeiro, principalmente no que se 
refere aos requisitos para à 
solicitação da Diária e posterior 
Prestação de Contas das Diárias. 

As secretarias devem ter em seus quadros um 
servidor responsável pela solicitação de diárias 
até o momento da efetiva prestação de contas, 
pois observamos que os processos não 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 
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. 

Concluída 

 

Universo do Ponto de Controle: Pagamentos de Diárias referente aos meses de janeiro a agosto 2018 – 322 

processos 

- Valor: R$ 62.930,00. 

Amostra Selecionada: 15 processos – Valor: R$ 4.045,00 

 

Foram analisados os processos abaixo relacionados: 

 

Fundo Municipal de Saúde: 0721/17, 1632/18, 2297/18, 5368/18, 3746/18, 4584/18, 5368/18, 6872/18, 7940/18, 

8846/18, 9805/18, 9804/18, 8074/18, 9424/18 e 9429/18. 

Achados: Esta inspeção nos processos selecionados de Diárias do Fundo Municipal de Saúde contemplou o valor de 

R$ 4.045,00 e nos demonstrou que o Fundo Municipal de Saúde ainda necessita de melhora no controle interno das 

normas e procedimentos de acordo com a Instrução Normativa 02/2014 do Sistema Financeiro. 

 

Diante da análise dos processos acima relacionados e comparando-os com a Instrução Normativa nº 02/2014 versão 02 

do Sistema Financeiro, constatamos algumas inconformidades na sua aplicação.  

 

1) Alguns servidores estão utilizando o formulário antigo de solicitação de Diária. 

 

2) O motivo da Viagem/justificativa da diária deve ser preenchido de maneira clara e objetiva. 

 
3) O pedido de diária deverá ser solicitado com antecedência mínima de 3 (três) dias. Caso haja necessidade de 

solicitar diária em caráter de urgência, o servidor deverá juntar à solicitação justificativa fundamentada. 

 

4) As assinaturas constantes na solicitação devem ser identificadas por carimbo ou serem legíveis. 
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5) A solicitação de Diária deve ser sempre que possível, acompanhado de comprovante que o justifique(convite, folder, 

informativos, inscrição, etc). 

 

6) Algumas solicitações estão sem assinatura da Secretária ou do servidor. 

 

7) Muitos servidores ainda não estão utilizando o relatório de Diária(anexo II), como prova de prestação de contas, 

juntamente com a documentação comprobatória(Certificados, lista de presença, crachás, atestados, fotos ou outro 

documento que comprove a participação). 

 

Obs. 1.: No caso de reuniões ou outras viagens que não tem como trazer documento que comprove a participação, o 

servidor deve levar o anexo II (Relatório de Diária), o qual deve ser assinado por pessoa ou representante do local do 

evento. 

Obs. 2: Deverá ser preenchido o relatório de diária (anexo II) ou (anexo III no caso dos motoristas) a ser entregue 

pelo servidor depois de concluído sua missão ou participação no evento, à chefia imediata, o qual deverá ser arquivado 

no processo originário. 

 

8) Em sua maioria, os pagamentos foram realizados após a data do evento. 

 

Mesmo assim, notamos que em relação ao ano anterior, as secretarias se empenharam em seguir o que determina a 

Norma vigente, mantendo o prazo mínimo para solicitação da diária, anexando no processo de solicitação documento 

que comprove a motivação da diária, Apresentando comprovantes de participação no evento e na maioria deles, 

ocorrendo o pagamento anterior ao evento. 

 

Os casos em que foi descumprido algum artigo da norma, foram comunicados ao Secretário da Pasta para ciência e 

solicitamos que sejam tomadas medidas para o atendimento da Instrução Normativa nº 02/2014 – versão 02 do Sistema 

Financeiro, visando o melhor controle nos gastos com as diárias dos servidores do Município. 

 

Todos os processos se encontram publicado no site oficial do Município: www.santateresa.es.gov.br na Aba– Portal da 

Transparência – Portal da Controladoria –Inspeção. 

 
3 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos 

instaurados na UG 

Não houve nenhum processo de Tomada de Contas especial ou Procedimento administrativo instaurado no exercício 

de 2018 no Fundo Municipal de Saúde. 

 

Santa Teresa-ES, 13/02/2018 

 

 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controlador Geral Interno 

http://www.santateresa.es.gov.br/

		2019-02-18T15:48:17-0300
	MARGARETI APARECIDA NOVELLI COSME:03199990762


		2019-02-18T15:51:12-0300
	ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI:83782478720


		2019-02-18T15:51:50-0300
	CRISTINA VIEIRA DE ANDRADE:07533367740




