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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

RELACI Prefeitura Municipal de Santa Teresa-ES 
 

Emitente: Unidade Central de Controle Interno De Santa Teresa-ES 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa-ES 

Gestor responsável: Gilson Antônio de Sales Amaro 

Exercício: 2018 
 

 

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. 

 

 

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, Termos de Fomento 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. 

 

01: Aulas de Gastronomia, destinadas ao V festival Gastronômico Santa Teresa Gourmet, 

Código Objeto/Ponto 

de controle 
Processos 

Administrativos 

analisados 

Base legal  
Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle12

 

Amostra 

Selecionada 

2.6.6 (01) 
 

Inexigibilidad
e de Licitação 

004597/18 Lei 8.666/93, 
arts. 24, 25 e 

26 

Avaliar se as contratações por 
dispensa ou inexigibilidade de 

licitação observaram as 
disposições contidas nos 
artigos 24 a 26 da Lei de 

Licitações. 

Inexigibilidade de 
Licitação 

enquadrada no 
artigo 25, Caput 

II da Lei 
8.666/93. 

Processo de 
Inexigibilidade de 

Licitação nº 
004597/18. 

 
Cód Tipo Processo Órgão Objeto Achado Prop/Alertas Situação 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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2.6.6 
 

Inexigibili 
- dade 

004597/18 Secretaria 
Municipal 
Turismo 

Trata-se da realização de um 
Contrato sob o nº 037/2018, de 
19/04/2018 (fls. 153/162), 
celebrado entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA 
TERESA e a empresa HESIO 
ERNESTO DESTEFANI-ME, que 
objetivou a contratação de Aulas 
de Gastronomia, destinadas ao 
V festival Gastronômico Santa 
Teresa Gourmet, no valor global 
de R$ 102.000,00. 

 
- 

Foi recomendado 
que para os 

próximos eventos 
com o mesmo objeto 

sejam mais bem 
demonstrados os 

impactos positivos e 
negativos na 
escolha de tal 
artista, já que 

existem no mercado 
outros também 

qualificados que 
podem fazer um 
contra ponto no 

custo x benefício em 
relação a este. 

Concluído 

Universo do Ponto de Controle: Processos de Inexigibilidade de Licitação, cujo elemento de despesa seja Material de 
Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
  
33 processos - Valor: R$ 490.368,85 
Amostra selecionada: 01 processo – Valor: 102.000,00 
 
Inexigibilidade de Licitação: modalidade de contratação pela qual a administração pública não realiza o processo 
licitatório em virtude de competição ser inviável. O art. 25 da Lei nº 8.666/93 possui um elenco exemplificativo com casos 
desse tipo de contratação. 
 
Quanto à possibilidade de contratação por inexigibilidade, cabe trazer o disposto no inc. XXI do citado art. 37 da 
Constituição Federal o qual estabelece que as contratações de bens e serviços devam ser necessariamente, precedidas 

de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação.  
 
Achados: PROCESSO: 0045978/2017 - OBJETO: Aulas de Gastronomia, destinadas ao V festival Gastronômico 
Santa Teresa Gourmet - VALOR: R$ 102.000,00. 
 
Trata-se da realização de um Contrato sob o nº 037/2018, de 19/04/2018 (fls. 153/162), celebrado entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA TERESA e a empresa HESIO ERNESTO DESTEFANI-ME, que objetivou a contratação de 
Aulas de Gastronomia, destinadas ao V festival Gastronômico Santa Teresa Gourmet, no valor global de R$ 
102.000,00. 
 
A prévia licitação foi considerada inexigível, nos termos do inciso III, do artigo 25, da Lei nº 8.666/93 conforme 
demonstrado abaixo: 

 
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial: 
[...] 
III – para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente 
ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 

 
2.2 DOS ACHADOS: 
 
A contratação direta de profissional do setor artístico por meio de inexigibilidade de licitação, por excepcionar a regra no 
art. 37, inciso XXI, da CF, está atrelada à incidência dos seguintes requisitos:  
 

a) Que o objeto da contratação seja o serviço de um artista profissional;  
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b) Que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
 
c) Que a contratação seja firmada diretamente com o artista ou mediante empresário exclusivo; 

 
Do Artista Profissional: 
 
Para a definição de artista, bem como o requisito necessário para a demonstração de seu profissionalismo, valemo-nos 
da lição do ilustre mestre Jorge Ulysses Jacoby Fernandes, na obra “Contratação Direta sem Licitação”, Ed. Fórum, 6ª ed, 
pp. 726: 
 
“Artista, nos termos da lei, é o profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza, 
para efeito de exibição ou divulgação pública, por meios de comunicação de massa ou em locais onde se realizam 
espetáculos de diversão pública.” 
 
A lei refere-se à contratação de artistas profissionais, excluindo da possibilidade a contratação direta de artistas 
amadores. Como se observa no objeto da contratação, o serviço de apresentação de Aulas Show de gastronomia 
encaixa-se perfeitamente no conceito ora apresentado, e a qualificação profissional do artista não deixam dúvidas, 
atendendo assim aos quesitos da lei 8.666/93. 
 
Analisando os documentos juntados ao processo foi identificado que o Sr Alessandro Eller foi intitulado pelo Grupo 
Conforto Gastronômico e do Comitê de Gastronomia Brasileira como - CHEF EMBAIXADOR 2016 do Estado do Espirito 
Santo, Mestre em políticas públicas e sociais pela PUC, coordenador do curso de gastronomia da Universidade de Vila 
Velha – UVV, titular das disciplinas Frutos do Mar, Cozinha Nacional e Gestão e Técnicas Gastronômicas, integrante da 
banca MEC – Curso de Gastronomia no território nacional, além de apresentador do programa Receitas do Chef – TV 
Vitória – Rede Record.  
 
No que tange à necessária consagração dos artistas pela crítica especializada ou pela opinião pública, a equipe técnica 
entende que a consagração foi demonstrada, baseado na sua vasta experiência no ramo, além de ser uma pessoa 
pública, de fama reconhecida como apresentador de um programa na TV aberta. 
 
Prova da exclusividade: 
 
É irregular a contratação por meio de inexigibilidade de licitação, sob o fundamento da exclusividade de representação, 
com base na apresentação de "cartas" e "declarações" que supostamente atestariam a dita exclusividade, mas que, em 
verdade, não se prestam para tal finalidade, o que só pode ser feito por meio de contrato firmado entre artistas e 
empresários, devendo ainda constar registro em cartório, além de sua regular publicação. (Acórdão nº 6.094/2013-TCU/2ª 
Câmara, Acórdão nº 642/2014-TCU 1ª Câmara, Acórdão nº 7700/2015-TCU/1ª Câmara) 
 
A prova de exclusividade deve ser prévia à contratação, e os contratos de exclusividade realizados após a inexigibilidade, 
caracteriza a tentativa de burlar a lei. 
 
Foi identificado no processo às fls. 50 o contrato de exclusividade de representação artística entre o Sr 
ALESSANDRO ADRELLE ELLER DIAS e a empresa HESIO ERNESTO DESTEFANI-ME, firmado e autenticado em 
cartório, com data de 12 de setembro de 2016, por prazo indeterminado, para apresentações artísticas em todo o território 
nacional, descaracterizando a figura do empresário intermediário, ou que se limita a determinado show ou apresentação. 
Preenchendo assim os requisitos do inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666/93, uma vez que, a contratação foi através de 
empresário exclusivo. 
 
Indicação da razão da escolha do profissional e Justificativa de Preço: 
 
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 justificativa 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. 
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Segundo o Art. 26, parágrafo único da Lei nº 8.666/93: 
 
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; 
III - justificativa do preço; 
 
Foi identificado no Termo de Referência item 1.2 a justificativa e as razões de escolha do artista: 

 
“A escolha de tal profissional, se deve uma vez que o mesmo atua no ramo há vários anos com excelência e 
reconhecimento notório graças a um reality show de gastronomia televisivo que o mesmo apresenta e também 
experiência em aula-show de gastronomia há vários anos, trazendo qualidade respeito para que o evento continue 
despontando atraindo assim uma maior quantidade de turistas interessados.” 
 
A equipe técnica entende que tal declaração atende ao quesito - razões de escolha do fornecedor, porém com uma 
ressalva. É recomendável que para os próximos eventos com o mesmo objeto, sejam mais bem demonstrados os 
impactos positivos e negativos na escolha de tal artista, já que existem no mercado diversos outros também qualificados 
que podem fazer um contra ponto no custo x benefício em relação a este.  
 
É recomendável até pelo princípio da transparência deixar o mais esclarecido possível os motivos da escolha desses ou 
daqueles artistas, pois o contribuinte ao acessar o portal da transparência, tem que saber quais benefícios àquele artista 
trará ao Município, justificando-se assim tal escolha. 
 
Os valores dos shows podem variam demasiadamente de região para região, dependendo de inúmeros fatores como, por 
exemplo: período contratado, duração do show, condição da cidade, transporte, etc., sendo em muita das vezes, 
impossível, na nossa visão, chegar a uma conclusão de que o preço eventualmente praticado no interior de Santa Teresa 
deveria ser o mesmo de outras cidades. O preço nas contrações desse tipo de serviço deve ser razoável e similar a 
outros contratos firmados pelo contratado. 
 
Segundo a Orientação Normativa nº 17 da AGU, de 17 de abril de 2009: 

A razoabilidade do valor das contratações decorrentes de inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio da 
comparação da proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada junto a outros entes públicos e/ou 
privados, ou outros meios igualmente idôneos. (Alterada pela Portaria AGU nº 572/2011, publicada no DOU de 
14.12.2011. 
 
Ainda segundo o TCU: 
 
Inexigibilidade – justificativa de preço TCU determinou: instrua os processos de inexigibilidade de licitação com o 
documento relativo à justificativa do preço, em consonância com o disposto no art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 
8.666/93. 
Fonte: TCU. Processo nº TC-014.897/2005-5. Acórdão nº 2229/2006 – 1ª Câmara. 
 
Inexigibilidade – justificativa de preços TCU orientou: observe, por ocasião das contratações realizadas com base no art. 
25 da Lei 8.666/93 (Inexigibilidade), o disposto no parágrafo único do art. 26 da citada lei, buscando parâmetros no 
mercado para justificar o preço, ou justificando formalmente no processo a impossibilidade de se realizar tal 
procedimento.  
Fonte: TCU. Processo nº TC-005.648./2004-2. Acórdão nº 1955/2006 – 1ª Câmara. 
 
Foram anexados ao processo 4 (quatro) orçamentos de aulas show realizados pela contratada em períodos anteriores. 
Além desses, a equipe técnica da Unidade Central de Controle Interno – UCCI fez um levantamento através de pesquisas 
em diários Oficiais do Estado e Municípios do Espirito Santo constatando: 
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Geralmente, os relatórios da auditoria são baseados nos chamados achados de auditoria, que consistem na comparação 
entre a situação encontrada e um critério considerado ideal. Por exemplo, ao avaliar a aquisição de determinado produto, 
o auditor deve comparar o preço pago na aquisição (situação encontrada) com os preços praticados no mercado para 
aquele produto (critério).  
  
Se o preço praticado pelo órgão público estiver igual ou abaixo dos valores praticados no mercado, o achado de auditoria 
será no sentido de que a situação é regular. 
 
Porém, fazendo uma analogia do quadro acima com os fundamentos logo abaixo, não somo capazes de julgar se o valor 
praticado pelo artista contratado é justo, já que o artista é reconhecido nacionalmente e outras entidades públicas já 
requisitaram seus serviços dentro do preço atual praticado. 
 
Ante aos exames efetuados foi possível a identificação de declarações, contratos ou notas de empenho referentes a 
contratações anteriores do artista contratado, documentação constante dos processos de inexigibilidades apreciados e 
que foram utilizadas como forma de justificação e comprovação da razoabilidade do valor da contratação envolvida. 
 
Não resta dúvida de que quanto mais ampla se der a forma de comprovação da justificativa de preço, mais transparente e 
mais oportuno será o cumprimento do dispositivo legal mencionado. De toda forma, e por não existir dispositivo legal que 
exija um quantitativo mínimo de pesquisa/comprovação da razoabilidade do preço, em especial nas situações de 
contratação de profissional do setor artístico, restando a esta UCCI admitir como suficiente a documentação nos moldes 
demonstrados. 
 
Apesar de estar comprovado o preço de mercado praticado pelo artista, recomendamos a Administração Municipal que 
nos próximos eventos se justifique com parâmetros mais objetivos, diante de alta gama de Chefs renomados dentro e fora 
do Estado, às razões de escolha deste em detrimento daqueles Chefs, visando sempre dar maior transparência na 
escolha do artista e a busca pelo interesse público.  
 
Diante do quadro levantado, a equipe técnica acredita que o requisito do artigo 26, parágrafo único, III da Lei nº 8.666/93 
está em conformidade, atendendo assim, diante da subjetividade no objeto contratado, que a justificativa de preço foi 
atendida. 
 
Publicidade da contratação: 
 
Não se pode descuidar, ainda, que o contrato firmado por inexigibilidade fundada no inciso III do art. 25 da Lei 

COMPROVAÇÃO DE PREÇO ANEXO AO PROCESSO:

DATA EVENTO
Nº 

AULAS

VALOR 

GLOBAL

VALOR 

AULA

ago/17 Festival Gatronômico de Castelo 2 30.000,00R$      15.000,00R$             

fev/17 Festival Gatronômico de Marataizes 8 100.000,00R$    12.500,00R$             

abr/17 11º Festival Gatronômico de Itapemirim 3 42.000,00R$      14.000,00R$             

jun/16 Festival Gatronômico de Castelo Wine Beer 1 15.000,00R$      15.000,00R$             

LEVANTADOS PELA EQUIPE TÉCNICA:

nov/16 IV Festival Gastronômico de Guriri 2 25.000,00R$      12.500,00R$             

abr/17 IV Festival Gastronômico de Santa Teresa 8 96.000,00R$      12.000,00R$             

CONTRATO SOB ANÁLISE

abr/18 V Festival Gastronômico de Santa Teresa 8 96.000,00R$      12.000,00R$             

abr/18 V Festival Gastronômico de S. Teresa Infantil 1 6.000,00R$         6.000,00R$               
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8.666/1993, entre o ente da administração pública e o empresário exclusivo do artista, deve ser publicado na imprensa 
oficial, como condição para a sua eficácia, em observância ao disposto no art. 26, caput, da Lei 8.666/1993, que assim 
dispõe: 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de 
inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único 
do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação 
na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 
 
Por meio dos Processos Administrativos de nº 4597/2018, a Prefeitura de Santa Teresa iniciou procedimentos para 
contratação das aulas show com o Chef Alessandro Eller, para os dias 20 a 22/04/2018, por ocasião da realização do V 
Festival Gastronômico de Santa Teresa. 
 
As contratações foram realizadas com fundamento no inciso III do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
Nos termos do caput do artigo 26 da Lei Federal 8.666/1993, as inexigibilidades previstas no artigo 25 da mesma Lei 
Federal, deverão ser comunicadas à autoridade superior, no prazo de três (03) dias, para ratificação e publicação, no 
prazo de cinco (05) dias, formalidades que foram cumpridas pela Administração Municipal, conforme constatado pela 
equipe técnica às fls. 134 o reconhecimento e ratificação pela autoridade superior da Inexigibilidade na data de 
16/04/2018, e fl. 168 a publicação no DOM/ES na data de 17/04/2018. 
 
 
Parecer Jurídico: 
 
Segundo Art. 38, inc. VI e parágrafo único da Lei 8.666/93: 
 
O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e 
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e 
ao qual serão juntados oportunamente: 
[...] 
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; 
[...] 
Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem 
ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 
 
Consta no processo às fls 127 a 133 parecer jurídico da procuradoria Municipal de Santa Teresa recomendando que seja 
encaminhado ao ordenador de despesa para autorizar o início do procedimento de inexigibilidade, que seja publicado o 
ato de dispensa, além de recomendar a nomeação de servidor responsável pela fiscalização do contrato. 
 
Todas as recomendações foram atendidas, opinando assim a procuradoria pela legalidade da contratação por 
inexigibilidade, dando prosseguimento com o processo. 
 
 
Da Previsão de Recursos: 
 
Segundo art. 7º, § 2o, III, da Lei 8.666/93, necessária à realização de licitação, dispensa e inexigibilidade de que haja 
previsão de recursos previamente a assunto da obrigação. 
 
Art. 7º - As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em 
particular, à seguinte sequência: 
[...] 
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
[...] 
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou 
serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 
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[...] 
§ 9o O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. 
 
Foram identificadas as notas de Pré Empenho: 
 
344/2018 - 016016.1312200012.001.33903900000 Manutenção das Atividades Administrativas – Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura Ficha 494 – Fonte 1000 – Valor R$ 48.000,00; 
 
345/2018 - 013013.0824100172.039.33903900000 Manutenção do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos a 
pessoa idosa – Secretaria Municipal de Assistência Social Ficha 312 - Fonte 1000 – Valor R$ 30.000,00; 
 
346/2018 - 010010.2060500112.023.33903900000 Incentivo ao desenvolvimento agropecuário e a diversificação agrícola 
Ficha 250 - Fonte 1000 – Valor R$ 24.000,00. 
 
Foram localizados no processo as autorizações de fornecimento/Execução nº 204 e 205 nos valores de R$ 6.000,00 e R$ 
96.000,00 respectivamente, porém emitidas na totalidade para a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, não sendo 
emitida nenhuma autorização para as Secretarias Municipais de Assistência Social e Agricultura conforme descrito na 
cláusula segunda do contrato nº 037/2018. 
 
A equipe técnica foi aos setores de contratos e licitação buscar informações sobre a não emissão das AF´s das outras 
secretarias, e fomos informados de que o pedido no sistema de compras somente foi realizado na totalidade pela 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o que impossibilitou a emissão das demais autorizações. 
 
Recomendamos que ao identificar tal situação, que os setores envolvidos retornem com o processo para efetivação do 
pedido pelas secretarias descritas no contrato, pois as autorizações devem ser individuais para cada secretaria.   
 
 
CONCLUSÃO: 
 
Os trabalhos de auditoria focaram aspectos relacionados à conformidade na contratação, efetuando algumas 
recomendações de melhorias no processo conforme as constatações, jurisprudências e boas práticas identificadas. 
 
Pelos fundamentos acima expostos e, em face dos exames realizados por esta Unidade Central de Controle Interno não 
foi possível identificar inconformidade passível de apontamento, mas apenas algumas recomendações para melhorar a 
transparência no quesito escolha do fornecedor. 
 
Foi recomendado que para os próximos eventos com o mesmo objeto sejam mais bem demonstrados os impactos 
positivos e negativos na escolha de tal artista, já que existem no mercado outros também qualificados que podem fazer 
um contra ponto no custo x benefício em relação a este. 
 
Recomendou-se ainda que as Secretarias emitam autorizações/AF´s individualizadas de acordo com o descrito no 
contrato. 
 
No universo de contratações por esta Municipalidade extraiu-se do sistema de controladoria uma amostra para testes de 
auditoria, adotando-se como critérios contratos na modalidade Inexigibilidade, conforme estabelecido e aprovado no 
Plano Anual de Auditoria (PAAI) para o exercício de 2018. 
 
É importante salientarmos que o objetivo deste trabalho não é punir ou aportar erros, mas orientar a administração dos 
fatos que poderiam vir a impactar negativamente ao Município.  
 
Assim sendo, independentemente de tomar ciência do fato ocorrido ou não, qualquer prejuízo que venha ocorrer na 
administração o ordenador da despesa é corresponsável, e a auditoria interna tem como objetivo ajudar a detectar 
fraudes, erros, desperdícios, simplificar tarefas, servir de ferramenta de apoio à gestão e transmitir informações aos 
administradores sobre o desenvolvimento das atividades executadas, podendo inclusive evitar que a administração venha 
no futuro ter que responder por prejuízos causados ao erário quanto à falta de controle e conhecimento dos fatos que 
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ocorreram na sua administração. 
 
É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências/recomendações apontadas neste Relatório não deve se 
restringir às situações nele mencionados, visto que foram identificados mediante amostragem, não podendo descartar, 
portanto, a possibilidade de ocorrência de outras situações ora não detectadas. 
 
Após as análises efetuadas, com base nas disposições estabelecidas na Lei 8.666/93 que dispõe sobre normas gerais de 
Licitação, os testes aplicados sobre as amostras selecionadas não identificaram irregularidades passíveis de menção no 
relatório. 
 
Proposições/Alertas: Foi recomendado que para os próximos eventos com o mesmo objeto sejam mais bem 
demonstrados os impactos positivos e negativos na escolha de tal artista, já que existem no mercado outros também 
qualificados que podem fazer um contra ponto no custo x benefício em relação a este. 
 
Situação: Concluído 
 
02: XXVI Festa do Imigrante Italiano 

Código Objeto/Ponto 
de controle 

Processos 
Administrativ

os 
analisados 

Bas
e 

legal 

 
Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionada 

2.2.34 
(02) 
 
 
 
 
 
 
 

Despesa– 
auxílios, 

contribuições 
e 

subvenções. 
 
 
 e

Solicitação da 
Parceria: 

5.100/2017 
 

Liberação do 
Recurso: 

8666/2017 
 

Prestação de 
Contas: 

11800/2017 
 

Relatório 
Conclusivo: 

006612/2018 

Lei 
Específ

ica 
 

 
 
 
 
 

Avaliar se houve 
concessão de auxílios 
contribuições ou subvenções 
a entidades privadas sem 
previsão na LDO, na LOA 
e em lei específica. 
 
 
 

Convênios/
Termos de 

Fomento/Te
rmos de 

Colaboraçã
o Firmados 

entre o 
município e 
entidades 

no exercício 
de 2016 (18 
Convênios). 

 

Termo de 
Fomento nº 
001/2017. 

 
 

 
Cód. Tipo Processo Órgão Objeto Acha

do 
Prop/Alertas Situaç

ão 
2.2.34 
(02) 

 
 

Termo de 
Fomento 

nº 
001/2017 

006612/2018 
 

5.100/2017 
 

8666/2017 
 

11800/2017 
  

Turism
o 

Repasse financeiro para a 
realização da XXVI Festa do 
Imigrante Italiano, contendo 

em sua programação 
atividades folclóricas, 
culturais e artísticas, 

atraindo turistas e 
desenvolvendo, de forma 
sustentável, a economia 

municipal 

 
- 

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. 

 

Concluí
do 

Achados: A concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas está prevista na LDO 2018 – Lei 
2.679/2017 – artigo 28: 
“A transferência de recursos do tesouro municipal a entidades privada beneficiará somente aquelas de caráter educativo, 
assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo 
municipal“. 
 
A LOA Lei 2.691/2017 dispõe de dotação exclusiva para auxílios, contribuições ou subvenções. 
 
Universo do ponto de Controle: 02 Termos de Fomento de 2017 – Valor: R$ 170.000,00. 
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Amostra Selecionada: Termo de Fomento nº 001/2017– Valor: R$ 110.000,00 
 
Processo: - 006612/218 - Concedente: Prefeitura Municipal de Santa Teresa - Convenente: Circolo Trentino di Santa 
Teresa - Objeto: Repasse financeiro para a realização da XXVI Festa do Imigrante Italiano de Santa Teresa - Valor: R$ 
110.000,00. 
 
Trata-se de processo de uma parceria firmada entre o Município de Santa Teresa e a entidade Circolo Trentino Di Santa 
Teresa, na qual teve como objeto a realização da XXVI Festa do Imigrante Italiano, contendo em sua programação 
atividades folclóricas, culturais e artísticas, atraindo turistas e desenvolvendo, de forma sustentável, a economia 
municipal. 
 
A parceria contém documentos e informações desde a solicitação até a prestação de contas inseridas nos seguintes 
processos: 

 Processo 5.100/2017 – Solicitação da Parceria; 

 Processo 8.666/2017 – Solicita a liberação do recurso financeiro; 

 Processo 11.800/2017 – Referente a Prestação de Contas da parceria 

 
Objetivos: 
Propiciar a eficiência, eficácia e economicidade do desempenho e da utilização dos recursos públicos, além de verificar a 
integridade e a confiabilidade das informações e registros.  
Verificar se estão sendo celebradas de forma correta parcerias entre o Município e as Entidades sem fins lucrativos, 
respeitando a Lei e as diretrizes legais que regem um termo de parceria, neste caso um Termo de Fomento.   
 
Da Parceria: 
O Parecer Técnico favorável á parceria do respectivo Plano de Trabalho foi emitido pelo Sr. Luiz Marcelo de Almeida 
Anacleto Secretario Municipal de Turismo e Cultura conforme nas fls. 142 a 145 do Processo 5.100/2017. 
A parceria foi firmada através de inexigibilidade do Chamamento Público devidamente assinada pelo administrador 
público municipal, justificada no processo 5100/2017 tendo como  justificativa os art. 19, inciso I, e  art. 20, do Decreto 
Municipal 308/2017.      
Art. 19. O chamamento público será considerado inexigível, nas seguintes situações, sem prejuízo de outras: 
I - na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações, em razão da natureza singular do objeto do plano 
de trabalho ou quando as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica. 
 
Art. 20. Nas hipóteses dos arts. 18 e 19 deste Decreto, a ausência de realização do chamamento público será 
expressamente justificada e fundamentada pelo administrador público municipal responsável pela parceria. 
 
O Termo de inexigibilidade foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo (DOM) atendendo o 
que diz o §1º do Art. 20 do Decreto Municipal 308/2017 onde determina que o extrato da justificativa da inexigibilidade de 
chamamento público deverá ser publicado em meio oficial afim de garantir ampla e efetiva transparência.  
    
Foi designado através da Portaria/CGAB Nº 217/2017 o Servidor Luiz Marcelo de Almeida Anacleto para atuar como 
Gestor do Termo de Fomento (parceria).  
 
Foi apresentada a documentação necessária para a celebração da parceria conforme consta nos itens 1 a 26 do chek list  
acima relacionado.   
 
O Termo de Fomento foi autorizado pela Câmara Municipal através da Lei 2.674/2017 de 14/06/2017 que foi publicada no 
Diário Oficial dos Municípios (DOM/ES) no dia 16/06/2017. 
 
Foi emitida a nota de pré-empenho no dia 20 de junho de 2017 com o número 000462/2017 no valor de R$ 110.000,00 
(cento e dez mil reais). Posteriormente emitiu-se uma Nota de empenho de número 0002194/2017 no dia 20 de junho de 
2017 no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). 
 
O processo de solicitação do repasse do recurso financeiro foi protocolado pela entidade no dia 23 de junho de 2017 
através do número 8.666/2017.  
 
No processo 8.666/2017 encontra-se o ofício da entidade solicitando a autorização da liberação do repasse financeiro, 
juntamente com a FILP, as certidões negativas da entidade, além de terem sido anexadas a Nota de Liquidação de nº 
0002908/2017 do dia 29 de junho de 2017 no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e a nota de Pagamento de nº 
0002990/2017 no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). 
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Constatou-se que a data da solicitação é posterior a emissão de (2) duas notas fiscais de despesa constantes no 
processo como demonstrado na tabela abaixo, ficando evidenciado que houve um atraso na solicitação do repasse por 
parte da entidade. 
 

Atos da Parceria (Notas 
Fiscais) 

Data Valor Momento da realização da 
despesa 

Sidney Alves Pereira 21/06/2017 R$ 600,00 Antes do pedido do recurso 
Sandra André de Souza 20/06/2017 R$ 2.800,00 Antes do pedido do recurso 

 
Cabe ressaltar que a vigência do Termo de Fomento contempla o pagamento dessas despesas (16/06/2017 a 
31/07/2017).  Porém de acordo com a cláusula Terceira do Termo de Fomento “Do valor global e da liberação do recurso 
financeiro” §1º “é vedada a realização de qualquer atividade prevista no Plano de Trabalho antes do início do repasse dos 
recursos financeiros”. 
 
O pagamento do recurso do Município para a entidade foi realizado posterior à data de várias emissões de notas fiscais 
conforme consta o comprovante anexado no processo 8.666/2017 na fls. 13 com data do dia 30 de junho de 2017. Segue 
tabelas abaixo para demonstração da movimentação entre receita e despesa:  
 
   Tabela 1:  
 

Atos da Parceria Munícipio/Entidade Data 
  
Início da Vigência do Termo de Fomento 16/06/2017 
Início das Despesas da Festa (De acordo com Plano de Trabalho e NF) 18/06/2017 
Data do Pedido de Liberação do Repasse Financeiro emitido pela Entidade. 23/06/2017 
Depósito do Recurso Financeiro na conta da Entidade 30/06/2017 
Término da Vigência do Termo de Fomento 31/07/2017 

 
   Tabela 2: 

Atos da Parceria Data Valor  Momento da Despesa 
Realizada 

Receitas: 
Depósito na conta da entidade 30/06/2017 R$ 110.000,00  

 
Despesas: 

Atos da Parceria Data Valor  Momento da 
Despesa Realizada 

Serviços Rondelli Ltda 30/06/2017 R$ 4.000,00 De acordo 
Sol Poente Serv. E Locação de Mão de Obra 
Ltda 

27/06/2017 R$ 11.550,00 Antes do ingresso do 
recurso financeiro 

Comper Produções Musicais e Artísticas Ltda 28/06/2017 R$ 6.000,00 Antes do ingresso do 
recurso financeiro 

RPL Sonorização, Iluminação, Estruturas e 
Eventos Ltda ME 

27/06/2017 R$ 7.000,00 Antes do ingresso do 
recurso financeiro 

RPL Sonorização, Iluminação, Estruturas e 
Eventos Ltda ME 

27/06/2017 R$ 18.000,00 Antes do ingresso do 
recurso financeiro 

Eduardo Antônio Zonta 30/06/2017 R$ 900,00 De acordo 
Gráfica São Geraldo Ltda 30/06/2017 R$ 4.150,00 De acordo 
Ronelo Clarindo Barbosa 29/06/2017 R$ 1.500,00 Antes do ingresso do 

recurso financeiro 
Leonardo Ferrari 07/07/2017 R$ 1.300,00 De acordo 
Saborella Lanchonete e Rest. Ltda- ME 11/07/2017 R$ 6.000,00 De acordo 
Sidney Alves Pereira 21/06/2017 R$ 600,00 Antes do ingresso do 

recurso financeiro 
Sandra André de Souza 20/06/2017 R$ 2.800,00 Antes do ingresso do 

recurso financeiro 
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Edirlei Bras Dalmonech 26/06/2017 R$3.800,00 Antes do ingresso do 
recurso financeiro 

 
Estas ações no nosso entendimento estão em desacordo com o §1º da Clausula Terceira do Termo de Fomento assinado 
pelas partes que diz que “é vedada a realização de qualquer atividade prevista no plano de trabalho antes do início do 
repasse dos recursos financeiros”.  
 
Constatamos também que a Entidade não providenciou em nenhuma das despesas previstas na parceria consulta do 
valor de mercado necessária para atender os princípios da economicidade e da eficiência conforme descrito na Clausula 
Quarta – Das Obrigações – inciso II, alínea “h” do termo de Fomento 001/2017. 
 
“realizar cotação de preços para aquisição de bens e serviços necessários à execução deste Termo, sempre em 
conformidade com os princípios da economicidade e da eficiência”. 
 
Prestação de Contas: 
A Prestação de Contas foi protocolada junto à municipalidade pela entidade no dia 30 de agosto de 2017 e originou o 
processo interno de nº 11.800/2017. 
O processo de Prestação de Contas da referida parceria contém os respectivos documentos: 

 Ofício de Encaminhamento da Prestação de contas do Termo de Fomento; 

 Declaração do Cumprimento dos Objetivos Previstos; 

 Relatório de Execução Financeira; 

 Extrato da Conta Corrente e da Conta Aplicação; 

 Comprovante de devolução do saldo remanescente ao Município; 

 Notas Fiscais e suas respectivas transferências bancárias; 

 Relatório de Execução do Objeto; 

 Material Fotográfico; 

 Notas de Anulação de Pagamento; 

 Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação; 

 Parecer de Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

     Relação das Notas Fiscais com os respectivos valores e número de transferências bancárias: 

Empresa Fornecedora Nº da 
Nota 

Fiscal 

Data Valor do 
Pagamento 

R$ 

Nº da 
Transferência 

Fls 
NF 

Serviços Rondelli Ltda 680 30/06/2017 4.000,00 91950753 26 
Sol Poente Serv. E Locação de Mão de 

Obra Ltda 
143 27/06/2017 11.550,00 91953018 28 

Comper Produções Musicais e Artísticas 
Ltda 

126 28/06/2017 6.000,00 91965767 30 

RPL Sonorização, Iluminação, Estruturas 
e Eventos Ltda ME 

502 27/06/2017 7.000,00 91970117 32 

RPL Sonorização, Iluminação, Estruturas 
e Eventos Ltda ME 

503 27/06/2017 18.000,00 92038571 34 

Eduardo Antônio Zonta 17 30/06/2017 900,00 92036326 37 
Gráfica São Geraldo Ltda 21666 30/06/2017 4.150,00 92087388 39 
Ronelo Clarindo Barbosa 15 29/06/2017 1.500,00 92205429 41 

Leonardo Ferrari 18 07/07/2017 1.300,00 92214048 43 
Saborella Lanchonete e Rest. Ltda- ME 3116 11/07/2017 6.000,00 92296056 45 

Sidney Alves Pereira 0001 21/06/2017 600,00 92539731 47 
Sandra André de Souza 0002 20/06/2017 2.800,00 OP 001905 49 
Edirlei Bras Dalmonech 137 26/06/2017 3.800,00 OP 001909 51 

Pousada Moschem e Carreta Ltda 911 27/06/2017 24.000,00 92040259 e 
91977634 

77 

LM Sonorização e Eventos – Eireli - ME 0008 28/06/2017 17.000,00 91974291; 
92039460 e 
92083872 

80 

Total: R$ 108.600,00 



                   
                                      

           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
   Estado do Espírito Santo 

 
 
                                                

 Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

 
 

Descrição dos Custos e Valores do Plano de Trabalho 
Meta Etapa Especificação Indicador Valor 

R$ 
Duração 

Unid
ade 

Qua
nt. 

Inicio Términ
o 

 
 
 
 

Realiz
ação 
da 

XXVI 
Festa 

do 
Imigra

nte 
Italian
o de 

Santa 
Teres

a 
 
 

Realiz
ação 
da 

XXVI 
Festa 

do 
Imigra

nte 
Italian
o de 

Santa 
Teres

a 

01 Realização da XXVI Festa do 
Imigrante Italiano de Santa Teresa. 

   Junho/17 Julho/17 

1.1 Contratação de serviços de Locução 
e Carros de Som para a Carretella e 
Ressaca da Carretella. 

SERV 01  3.800,00 Junho/17 Julho/17 

1.2 Contratação de 105 Seguranças para 
os 03 dias do evento. 

SERV 01 11.550,00 Junho/17 Julho/17 

1.3 Contratação de Serviços de entrega 
de marmitex durante os 03 dias de 
festa para: Policiais, Seguranças, 
Bandas, Serviços de Sonorização, 
Grupos de Danças e Pessoal da 
Saúde. 

UNID 400  6.000,00  junho/17 Julho/17 

1.4 Contratação de Show com a Banda 
Brasitália, a ser realizado durante a 
Carretela. 

UNID 01  6.000,00 Junho/17 Julho/17 

1.5 Contratação de Shows Regionais que 
se apresentarão na Praça Augusto 
Ruschi.   

UNID 05  8.500,00 Junho/17 Julho/17 

1.6 Contratação de tendas 6x6m, com 
lonas brancas anti chamas para a 
Praça Augusto Ruschi.  

UNID 13 7.000,00 Junho/17 Julho/17 

1.7 Contratação de serviços de locação 
palco, sonorização e iluminação para 
os eventos realizados na Praça 
Augusto Ruschi. 

SERV 01  18.000,00 Junho/17 Julho/17 

1.8 Contratação de empresa para 
instalação, manutenção e retirada de 
bandeira dos postes da cidade. 

SERV 01  4.000,00 Junho/17 Julho/17 

1.9 Contratação de serviços gráficos para 
confecção de cartazes e folderes. 

SERV 01 4.150,00 Junho/17 Julho/17 

1.10 Contratação de serviço de 
sonorização nos postes do centro da 
cidade. 

SERV 01 17.000,00 Junho/17 Julho/17 

1.11 Contratação de Serviço de Buffet, 
sem bebida alcoólica, para 450 
pessoas em comemoração aos títulos 
e comendas ofertados aos cidadãos 
teresenses.  

SERV 01 24.000,00 Junho/17 Julho/17 

 
CONCLUSÃO, DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS: 
 
1) 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 que as notas fiscais da prestação de contas estão dentro do 
prazo de vigência do Termo de Fomento, porém como já citado anteriormente houve um atraso da Entidade em solicitar 
ao Município o pagamento do recurso financeiro bem como houve também um atraso do Município em efetuar o depósito 
do recurso para a Entidade na conta específica da parceria. Isso proporcionou que várias despesas do objeto da parceria 
fossem realizadas antes do repasse dos recursos financeiros em desconformidade com o descrito no §1º da Clausula 
Terceira do Termo de Fomento 001/2017. 
Determinamos que, para as futuras parcerias que a Entidade se atente quanto a solicitação do repasse dos recursos 
observando as datas das despesas do objeto do Plano de Trabalho e também que a municipalidade se atente nos 
procedimentos e na tramitação interna para que o recurso seja transferido na conta específica da parceria antes do início 
das despesas propostas para que não aconteça o descumprimento da Clausula supra citada no parágrafo anterior.  
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2) Solicitamos a comprovação  dos recolhimentos do DAM (Documento de Arrecadação Municipal) das notas fiscais 
avulsas do Município de Santa Teresa para atender a Cláusula Sexta do Termo de Fomento – Da Prestação de Contas 
item V alínea e “comprovante do recolhimento do DAM. 
Quanto as Notas Fiscais Eletrônicas de outros municípios, reiteramos que o recolhimento do imposto deve ocorrer no 
município em que o serviço foi prestado, anexando também na prestação de contas o comprovante do referido 
recolhimento. 
 
3) Determinamos também que em relação ao atesto das Notas fiscais, a mesma deve atender ao modelo do anexo XIII do 
Decreto Municipal 308/2017, inclusive no que se refere a assinatura que deve ser obrigatoriamente do presidente ou 
diretor da entidade, a fim de atestar o recebimento dos produtos e a realização dos serviços prestados.    
 
4) Quanto ao Relatório de Execução Financeira (Anexo XII, do Decreto Municipal n° 308/2017) e Relatório de Receita e 
Despesa (Anexo XIV, do Decreto Municipal n° 308/2017) entendemos que deva estar demonstrado no referido Relatório 
toda a movimentação ocorrida na conta dando veracidade a movimentação financeira: 

 Receitas (valor da parceria, rendimentos, devolução e restituição de tarifas bancárias, entre outros); 

 Despesas (pagamentos diversos, tarifas, taxa de manutenção de conta, devolução do saldo remanescente, 
entre outros) 

Recomendamos então que nas próximas parcerias a Entidade siga as orientações supracitadas sobre os Relatórios de 
Execução Financeira e Relatório de Receita e Despesa. 
 
5) Solicitamos demonstrar que as despesas realizadas e anexadas no processo tenham comprovação através do valor de 
mercado conforme indicadas no Plano de Trabalho, com a finalidade de atender os princípios da legalidade, 
impessoalidade e moralidade, indispensáveis em qualquer ação pública ou privada que envolva recursos públicos. 
As comprovações do valor de mercado podem ser através de: 

 Orçamentos com mais de um fornecedor que realiza o mesmo serviço ou comercializa o mesmo produto, 

  Através de consulta ao Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal), consulta a Atas de Registro de 
Preços no município ou em Municípios vizinhos, 

 E em caso de apresentação artística (shows musicais, serviço de locução de festa, apresentação cultural, etc.) 
através de notas fiscais de apresentações realizadas pela mesma banda em outras localidades ou municípios, 
com prazo mais recente possível. 

Determinamos que o processo de solicitação da parceria contenha pesquisa de mercado dando maior veracidade ao 
menor preço proposto. 
 
6)  Conforme determina o artigo 65 da Lei 13.019/2014, o Termo de Fomento nº 001/2017  e o artigo 68 inciso X do 
Decreto Municipal 308/2017: 
A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 
estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a Administração Pública Municipal, até 
180 (cento e oitenta) dias após a apresentação da prestação de contas final, devendo conter: 
... 
X - A prestação de contas e todos os atos que dela decorram, dar-se-ão em plataforma eletrônica, permitindo a 
visualização por qualquer interessado. 
Não foi localizado em internet a divulgação da Prestação de Contas conforme determinado acima. 
 
7) Conforme evidenciado nas folhas 142 a 145 do processo de solicitação da parceria, consta o pronunciamento do 
Órgão Técnico da administração pública.  O referido pronunciamento deve ser formalizado segundo o art. 35 inciso V da 
Lei 13.019/2014, alíneas de “a” a “h”. 

V - emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, que deverá pronunciar-se, de forma expressa, a 
respeito: 

a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada; 
b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da parceria 

prevista nesta Lei; 
c) da viabilidade de sua execução;           
 d) da verificação do cronograma de desembolso 
e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da 

parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no 
cumprimento das metas e objetivos; 

f) (Revogada);        
g) da designação do gestor da parceria; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
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h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria; 
 
Orientamos que no momento do pronunciamento do Parecer do Órgão Técnico sejam observadas todas as exigências 
acima, pois não identificamos no referido parecer as informações referente a alínea “a” e “e”.   
 
Como a análise deste Termo Fomento, contemplando todas as suas fases (elaboração, solicitação e Prestação de 
Contas) se refere ao 1º Termo celebrado com o município através da Lei 13.019/2014, esta inspeção teve mais 
precisamente caráter preventivo do que punitivo, indicando os pontos falhos e as providências a serem tomadas para que 
não se repitam nas próximas parcerias celebradas. 
 
Informamos que tais procedimentos, se não adotados, implicarão na falta de aprovação da prestação de contas, na 
devolução de valores e no impedimento de se firmar novas parcerias junto ao município.   
 
Por fim encaminhamos o Relatório de Inspeção do Termo de Fomento n° 001/2017 a Secretaria Municipal de Turismo e 
Cultura a qual, ao dar ciência e se manifestar quanto aos itens evidenciados, adote as providências necessárias 
cumprimento das determinações enumeradas acima. 
 
Após, encaminhe o processo para ciência e manifestação da Comissão de Avaliação e Monitoramento.  
 
Em seguida, solicitamos a devolução do referido processo a esta UCCI para demais encaminhamentos.  
 
Encaminhamos Ofício nº 001/2018 contendo o relatório a entidade Circolo Trentino de Santa Teresa-ES, para ciência dos 
apontamentos e manifestação quanto às providências que devem ser adotadas. 
 
O processo foi devidamente justificado pela entidade através do processo 007585/2018, apresentando os documentos 
solicitados e se comprometendo para futuras parcerias observar as cláusulas do Termo, Leis e normas específicas. 
 
03: VI Feira do Café com Leite 

Código Objeto/Pon
to de 

controle 

Processos 
Administrati

vos 
analisados 

Base legal  
Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Seleciona

da 

2.2.34 
(03) 
 
 
 
 
 
 
 

Despesa– 
auxílios, 

contribuiçõ
es e 

subvençõe
s. 

 
 
 

Solicitação 
da Parceria 
e Liberação 
do Recurso: 
009095/2017 

 
Prestação 
de Contas: 

14.393/2017 
 

Relatório 
Conclusivo: 

006849/2018 

Lei Específica 
 

 
 
 
 
 

Avaliar se houve 
concessão de auxílios 
contribuições ou subvenções 
a entidades privadas sem 
previsão na LDO, na LOA 
e em lei específica. 
 
 
 

Convênios/
Termos de 

Fomento/Te
rmos de 

Colaboraçã
o Firmados 

entre o 
município e 
entidades 

no exercício 
de 2016 (18 
Convênios). 

 

Termo de 
Fomento 

nº 
002/2017. 

 
 

 
Cód Tipo Processo Órgão Objeto Achados Prop/Alert

as 
Situação 

2.2.34 
(03) 

 
 

Termo de 
Fomento 

nº 
002/2017 

009095/17 
 

14.393/17 
 

006849/18 

Agricultura Realização da VI Feira 
do Café com Leite e 

Agroturismo no período 
de 20 a 24 de setembro 
de 2017, no Parque de 
Exposições e Eventos 

“Frei Estevão Corteletti”, 
contendo em sua 

programação palestras 
oficinas e minicursos 

teóricos e práticos 
promovendo assim a 

capacidade técnica para 
a melhoria da qualidade 

Pagamento 
de despesa 
a prestador 
de serviço 

diferente do 
constante no 

Plano de 
Trabalho. 

Orientamo
s a 

Entidade 
que 

observe as 
Cláusulas 

do 
Convênio 

de forma a 
não 

realizar 
despesas 

fora do seu 
objeto ou 

Valor 
devolvid

o ao 
erário/pr
ocesso 
concluíd

o 
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dos produtos produzidos 
no estado do Espirito 

Santo.   

em 
desacordo 

com o 
Plano de 
Trabalho. 
Solicitamo

s 
devolução 
do valor 

indevidam
ente 

utilizado. 
A concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas está prevista na LDO 2018 – Lei 2.679/2017 
– artigo 28: 
“A transferência de recursos do tesouro municipal a entidades privada beneficiará somente aquelas de caráter educativo, 
assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo 
municipal“. 
 
A LOA Lei 2.691/2017 dispõe de dotação exclusiva para auxílios, contribuições ou subvenções. 
 
Universo do ponto de Controle: 02 Termos de Fomento de 2017 – Valor: R$ 170.000,00. 
Amostra Selecionada: Termo de Fomento nº 002/2017 – Valor: R$ 60.000,00 
 
OBJETIVOS: 
Capacitar, divulgar e promover o intercâmbio de experiências entre os técnicos e produtores nas áreas de cultivo, 
produção, comercialização e divulgação dos produtos relacionados à Cafeicultura. Promover o desenvolvimento da 
pecuária leiteira, mediante a transferência de muitas dessas tecnologias já disponíveis aos extencionistas, às entidades 
públicas ou privadas e, principalmente, aos pequenos produtores de leite do Estado do Espírito Santo. 
 
Promover o desenvolvimento da Cafeicultura, mediante a transferência de diversas tecnologias disponíveis para 
atividade, como mudas geneticamente melhoradas, indicação de correção e nutrição, espaçamento adequado, manejo 
ajustado da planta, do solo e da água, visando aumentar a produtividade, melhorar a qualidade, aumentar a lucratividade, 
a segurança do produtor e sustentabilidade da atividade.  
 
 
1 - DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DA PARCERIA: 
 
A solicitação da parceria foi proposta pela entidade através de processo que foi protocolado no dia 04 de julho de 2017. O 
Processo de solicitação sob o nº 9.095/2017 contém os seguintes documentos: 
* Ofício da Solicitação direcionado ao Prefeito Municipal; 
* Projeto Básico;  
* Justificativa do órgão técnico sobre a parceria; 
* Plano de Trabalho; 
* Documentos da Entidade (Relação dos Dirigentes da Entidade, Estatuto, Ata da última Assembléia, Certidões 
Negativas, Declarações, Comprovante de Endereço e Atestado de Capacidade Técnica); 
* Documentos do Presidente da Entidade. 
 
O Parecer Técnico favorável á parceria do respectivo Plano de Trabalho foi emitido pelo Sr. Jorge Faustino Tononi Natali 
Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico no dia 06/09/2017 conforme as fls. 106 e 106 verso do 
Processo 9.095/2017. 
 
O Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico já havia emitido parecer de aceitação da parceria 
anteriormente em sua justificativa em 11 de agosto de 2017 (fls. 29 a 30). Mediante a essa justificativa, ao Parecer 
Técnico e também baseado pelo Parecer Jurídico favorável, o Prefeito Municipal  autorizou a elaboração do Termo de 
Fomento com a Entidade no dia 12/09/2017.  
A parceria foi firmada através de inexigibilidade do Chamamento Público de nº 002/2017 devidamente assinada pelo 
administrador público municipal (fls. 167 a 169), justificada no processo 9.095/2017 conforme o Decreto Municipal 
308/2017, Art. 19, Inciso I. 
 
Art. 19. O chamamento público será considerado inexigível, nas seguintes situações, sem prejuízo de outras: 
I - na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações, em razão da natureza singular do objeto do plano 
de trabalho ou quando as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica. 
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O Termo de inexigibilidade foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo (DOM) no dia 
13/09/2017 (fls. 170) atendendo o que diz o §1º do Art. 20 do Decreto Municipal 308/2017 onde determina que o extrato 
da justificativa da inexigibilidade de chamamento público deverá ser publicado em meio oficial com a finalidade de garantir 
ampla e efetiva transparência. 
 
Foi designado através da Portaria/CGAB Nº 299/2017 do dia 14 de setembro de 2017 o Servidor Jorge Faustino Tononi 
Natali para atuar como Gestor do Termo de Fomento (fls. 171) e sua publicação saiu no DOM/ES – Diário Oficial dos 
Municípios no dia 15 de setembro de 2017 (fls. 172 a 173). 
 
Foi emitida nota de Empenho nº 0003388/2017 no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (fls. 232).  
A FILP (Formulário de Integração entre Liquidação e Pagamento) foi emitida em 27 de setembro de 2017, assinada pelo 
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e pelo Prefeito Municipal autorizando assim o 
pagamento do recurso financeiro a entidade (fls. 236). Consta dentro do processo Nota de Liquidação de nº 
0004732/2017 em 27 de setembro de 2017 e  Nota de Pagamento de nº 0005031/2017 ambas no valor de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais) (fls. 237 a 238).  
 
Foi constatado que a data do repasse dos recursos financeiros (27 de setembro de 2017) foi dentro do período de 
vigência da parceria e de acordo com o cronograma de desembolso: 
- Evento 20 a 24 de setembro de 2017 -  Vigência 19 a 30 de setembro de 2017 - - Repasse Financeiro 27 de setembro 
de 2017. 
 
2 - DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
A Prestação de Contas foi protocolada junto à municipalidade pela entidade no dia 30 de outubro de 2017 originando o 
processo interno de nº 14.393/2017. 
O processo de Prestação de Contas da referida parceria contém os respectivos documentos: 

 Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas do Termo de Fomento endereçado ao Prefeito Municipal e 
assinado pelo presidente da Entidade; 

 Plano de Trabalho; 

 Declaração do Cumprimento dos Objetivos Previstos; 

 Relatório de Execução Financeira; 

 Relação de Receitas e Despesas; 

 Extrato da Conta Corrente da Parceria; 

 Notas Fiscais e Recibos das despesas; 

 Comprovante das Transferências (Pagamento dos Fornecedores); 

 Comprovante da Transferência do saldo remanescente para o Município; 

 Extrato da Conta Aplicação da Parceria; 

 Relatório de Execução do Objeto; 

 Relatório Técnico da “IV Feira Café com Leite e Agroturismo”  
 

   Tabela 1: Relação das Despesas da Parceria 
Empresa Fornecedora Nº  Nota 

Fiscal 
Data Vlr.Pagto 

R$ 
Nº Transf. 

Sol Poente Serv. e Locação de Mão de Obra Ltda  148 27/09/2017 1.500,00 94646971 
M.M. Bessa Junior  0967 27/09/2017 1.680,00 94649158 
Sergio Echer – EPP Serpau Madeiras 01.826 28/09/2017    790,00 94644929 
Carmem Busatto Lorenzoni 1096 28/09/2017 600,00 94648016 
Luiz Gonzaga Santos 00107 29/09/2017 3.000,00 94653390 
Pecuária Fértil Organizações Ltda - ME 187 28/09/2017 3.000,00 94646533 
Joedson Silva Scherrer  355 28/09/2017 3.000,00 94645564 
Representações Crisma Ltda - ME 000226 29/09/2017 5.000,00 94650113 
Noirdes Helena Bergamaschi Simões 000124 29/09/2017 6.000,00 94649492 
Arthur Bruno Schwambach 001443 19/09/2017 1.000,00 94645234 
Paulino Cândido da Silva - ME Bill Esportes  000479 29/09/2017 2.320,00 94648531 
Jaime Zorzal – Sítio Kilombo 0137 28/09/2017 2.700,00 94647529 
Paulo Sérgio Gonçalves Rodrigues 000249 25/10/2017 3.440,00 94650386 
José Romulo de Carvalho Recibo 10/10/2017 4.580,00 94651451 
Fábio Bienow Pagung Recibo 29/09/2017 3.000,00 94649838 
Pedro Ivan Fortes Vieira Recibo 29/09/2017 6.100,00 94652633 
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Camila Rodrigues de Paula  Recibo 28/09/2017 10.880,00 94650806 
Daniel Nunes Gomes Recibo 29/09/2017 1.410,00 94647225 

 
  
  Tabela 2: Descrição dos Custos e Valores do Plano de Trabalho 
 

Meta Etapa Especificação Indicador Valor 
R$ 

Duração 
Unidad

e 
Quant. Inicio Térmi

no 
 
 
 
 
 
 

Realiza
ção da 
VI Feira 
do Café 

com 
Leite e 
Agrone
gócio 

 
 
 
 
 
 

Etapa 01: Contratação 
de empresa 

especializada em 
ultrassonografia bovina 

31 
ultrassonografias 

bovinas 

Serviço 30 1.410,00 Set/17 Set/17 

Contratação de empresa 
para fornecimento de 

troféus, rosetas e faixas 

TROFÉUS 
FAIXAS 

ROSETAS 

Unidade 48 
08 

100 

1.680,00 
640,00 

1.680,00 

Set/17 Set/17 

Aquisição de feno Alimentação KG 1.000 1.000,00 Set/17 Set/17 
Silagem de milho Alimentação KG 15.000 2.700,00 Set/17 Set/17 
Aquisição de feno Feno para cama KG 3.000 600,00 Set/17 Set/17 

Aquisição de 
cepilho/maravalha 

Cama 
 

Carga 2 790,00 Set/17 Set/17 

Contratação de frete Transporte de 
animais 

KM 6.250 25.000,00 Set/17 Set/17 

Contratação de serviços 
de entrega de marmitex 

Alimentação dos 
Técnicos e 
tratadores 

SERV 400 6.000,00 Set/17 Set/17 

Contratação de serviços 
de equipe de julgamento 

01 Juiz, 01 Jurado 
de admissão e 02 
técnicos auxiliares 

Pessoa  5.000,00 
9.000,00 

Set/17 Set/17 

Contratação de serviços 
de Responsabilidade 

Técnica para o evento 

Médico veterinário Pessoa 01 3.000,00 Set/17 Set/17 

 
De acordo com a análise realizada por esta UCCI, constatamos que as despesas pagas com o recurso da parceria 
estavam de acordo com o Plano de Trabalho proposto. Porém identificamos no processo situações que devem ser 
justificadas pela Entidade. 
 
1) Despesa realizada fora da vigência da parceria:  

 
Data 

  Despesa 
NF/Recibo Vigência da Parceria Razão Social Data 

Pgto 
Valor R$ 

10/10/2017 Recibo 19/09/17 até 30/09/17 José Romulo de Carvalho 29/09/17 4.580,00 

 
Solicitamos a entidade justificar a razão do pagamento da despesa ter sido realizado em 29/09/2017 e o Recibo possuir 
data de 10/10/2017, motivo pelo qual entendemos que o pagamento foi realizado sem a devida comprovação através de 
documento fiscal. 
 
2) Despesas comprovadas através de recibo: 
 
Verificamos a presença de pagamentos de prestação de serviços através de Recibos sem que tenha havido as retenções 
na fonte de impostos (ISS, INSS, IRRF).    

Data do Doc. Recibo Razão Social Despesa Valor R$ 
29/09/17 Recibo Fábio Bienow Pagung Técnico Auxiliar nos julgamentos 3.000,00 
29/09/17 Recibo Daniel Nunes Gomes Ultrasonografia em bovinos 1.410,00 

 
Solicitamos a entidade justificar a razão pela qual não foram realizadas as despesas através de Nota Fiscal ou RPA 
(Recibo de Pagamento à Autônomo) com as devidas retenções de impostos. 
 
Ainda, neste sentido, consta também a presença de recibos referente a pagamento com transporte interestadual de 
bovinos (Frete).   
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Data do Doc. Recibo Razão Social Despesa Valor R$ 
28/09/17 e 
25/10/17 

Recibo e NF avulsa Paulo Sérgio Gonçalves Rodrigues Frete 3.440,00 

10/10/17 Recibo José Romulo de Carvalho Frete 4.580,00 
29/09/17 Recibo Pedro Ivan Fortes Vieira Frete 6.100,00 
28/09/17 Recibo Camila Rodrigues de Paula  Frete 10.800,00 

 
Solicitamos que seja encaminhado pelas empresas o documento denominado Conhecimento de Transporte Rodoviário 
de Cargas (Modelo 8) para comprovação da realização da despesa.  

 
3) Realização de despesas sem pesquisa de mercado: 
 

Conforme descrito na Clausula Quarta – Das Obrigações – inciso II, alínea “h” do termo de Fomento 002/2017. 
 

“realizar cotação de preços para aquisição de bens e serviços necessários à execução deste Termo, sempre em 
conformidade com os princípios da economicidade e da eficiência”. 
 

Orientamos que as despesas realizadas e anexadas no processo tenham comprovação através do valor de mercado 
conforme indicadas no Plano de Trabalho, com a finalidade de atender os princípios da legalidade, impessoalidade e 
moralidade, indispensáveis em qualquer ação pública ou privada que envolva recursos públicos. 
 
As comprovações do valor de mercado podem ser através de: 

 Orçamentos com mais de um fornecedor que realiza o mesmo serviço ou comercializa o mesmo produto, 

  Através de consulta ao Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal), consulta a Atas de Registro de 
Preços no município ou em Municípios vizinhos, 

Recomendamos que o processo de solicitação da parceria sempre contenha pesquisa de mercado dando maior 
veracidade ao menor preço proposto. 
 
4) Realização de pagamento através de transferência eletrônica à fornecedor divergente do prestador de serviço: 
 

Verificamos que a transferência bancária da despesa referente à Nota Fiscal Eletrônica de nº 148 da Pessoa Jurídica Sol 
Poente Serviços e Locação de Mão de Obra Ltda foi realizada para a conta corrente do Sr. Edson Raul Caliari. Não 
constando no processo nenhuma informação que justifique a operação bancária em nome de Pessoa Física. 
 

Em consulta ao Quadro de Sócios e Administradores no site da Receita Federal do Brasil não foi comprovado que o 
destinatário da transferência financeira faz parte do quadro societário da empresa. 

 Transferência realizada em nome de: Edson Raul Caliari; 
 Sócios proprietários da Empresa: Arnaldo José de Souza Filho e Durval de Freitas. 

 
Conforme verificado por esta equipe de auditoria, o mesmo não faz parte do Quadro Societário da Empresa, sendo a 
mesma representada pelos Sócios Arnaldo José de Souza Filho e Durval de Freitas. 
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Solicitamos a entidade, justificar o referido pagamento.  
 
5) Falta de comprovação do recolhimento do DAM referente ao ISS: 
 
Neste caso, se faz presente duas situações distintas: 

 Comprovação do DAM (ISS) na Prestação de Contas referente às notas fiscais avulsas; 
 Comprovação do recolhimento do ISS no Município aonde o serviço foi prestado conforme código tributário. 

 
O Código Tributário Municipal de Santa Teresa-ES, Lei Complementar nº 01/2010, dispõe sobre a prestação de serviços 
e o recolhimento do ISS, tendo como base os artigos 187 e 191 do Código Tributário Municipal.  
 
Art. 187 - O fato gerador do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) é a prestação por pessoa física ou 
jurídica exclusive os Governos Federal, Estaduais e o Distrito Federal, de serviços constantes do Anexo V deste Livro, 
ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.  
 
Art. 191 - O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do 
estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o 
imposto será devido no local. 
 
A tabela demonstra os serviços prestados no Município e que não houve recolhimento de imposto demonstrado no 
processo. 
 
 

Empresa Serviço Prestado Valor R$ Código Tributário 
Pecuária Fértil Organizações 
Ltda - ME 

Responsabilidade 
Técnica (Veterinário) 

3.000,00 De acordo o anexo V – Lista de Serviços 
que trata o art. 187 - item 5.09 

Representações Crisma 
Ltda - ME 

Julgamento do 
Concurso  

5.000,00 De acordo o anexo V – Lista de Serviços 
que trata o art. 187 - item 17.15 

Fábio Bienow Pagung Técnico Auxiliar no 
Julgamento do 
Concurso 

3.000,00 De acordo o anexo V – Lista de Serviços 
que trata o art. 187 - item 17.15 

Daniel Nunes Gomes Serviços de 
ultrassonografia em 
bovinos 

1.410,00 De acordo o anexo V – Lista de Serviços 
que trata o art. 187 - item 5.09 
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Orientamos que as prestações de contas contenham o comprovante dos recolhimentos dos impostos e tributos que por 
ventura vierem a ser devidos pelos prestadores de serviço. 
 
6) Despesa realizada em bloco de nota fiscal com data de emissão vencida: 
A empresa Representações Crisma Ltda - ME emitiu nota fiscal no dia 29/09/2017 referente à Julgamento da 3ª etapa do 
Circuito Nacional da Raça Holandesa. Verificamos que a Nota fiscal foi emitida após a data de validade (15/01/2016) 
conforme (fls. 56). 
 
A utilização de Nota Fiscal vencida expõe o contribuinte a multas, de acordo com a legislação municipal. 
Solicitamos a Entidade que comprove através de documento legal a prorrogação de uso do bloco de nota fiscal.  
 
 
7) Falta de Divulgação em site na internet da Prestação de Contas da Parceria 
Conforme determina o artigo 65 da Lei 13.019/2014, a Cláusula Quarta – Inciso II – letra “m” do Termo de Fomento nº 
002/2017 e o artigo 68 inciso X do Decreto Municipal 308/2017: 
A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 
estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a Administração Pública Municipal, até 
180 (cento e oitenta) dias após a apresentação da prestação de contas final, devendo conter: 
.... 
X - A prestação de contas e todos os atos que dela decorram, dar-se-ão em plataforma eletrônica, permitindo a 
visualização por qualquer interessado. 
Não foi localizado em site na internet a divulgação da Prestação de Contas conforme determinado acima. 
 
Solicitamos que a Entidade providencie a divulgação citada acima dando transparência às despesas realizadas através 
da parceria. 
 
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO: 
A análise deste Termo Fomento, contemplando todas as suas fases (elaboração, solicitação e Prestação de Contas) se 
refere ao 2º Termo celebrado com o município através da Lei 13.019/2014. 
 
Esta Auditoria solicitou a apresentação das justificativas e documentos solicitados no prazo de 10 (Dez) dias e as 
providências a serem tomadas para que não se repitam nas próximas parcerias celebradas. 
 
Informamos que tais procedimentos, se não adotados, implicarão na falta de aprovação da prestação de contas, podendo 
ocorrer à devolução de valores e o impedimento de se firmar novas parcerias junto ao Município.  
 
Justificativas apresentadas pela ACPGLES (Associação de Criadores e Produtores de Gado de Leite do ES) 
 
 
Em resposta ao ofício/UCCI nº 02/2018, a entidade apresentou tempestivamente as justificativas solicitadas através do 
processo nº 009552/2018. 
 
Quanto ao item 01, a entidade justificou a data do recibo ser do dia 10/10/2017 e o pagamento ter sido realizado em 
29/09/2017, pelo motivo do município só repassar o valor da parceria no dia 27/09/17, dias pós o término do evento, fato 
que os obrigou a enviar a eles via e-mail os recibos para que fossem assinados, reconhecido firma, e enviar de volta. 
Diante do que foi relatado, acatamos a justificativa apresentada. 
 
Quanto ao item 02, a entidade apresentou as Guias de transito animal referente aos recibos de frete de transporte de 
bovinos, e também recolheu o imposto relativo aos recibos do técnico auxiliar nos julgamentos e ultrassonografia em 
bovinos. Diante do que foi apresentado, acatamos a justificativa. 
 
Quanto ao item 03 “Cotação de Preços para aquisição de Bens e Serviços” a entidade se comprometeu a atender a 
recomendação nas próximas parcerias. 
 
Quanto ao item 04, o pagamento referente à empresa Sol Poente Serviços e Locação de Mão de Obra Ltda, foi realizado 
através de transferência bancária a pessoa diferente da contratada, a qual foi identificada como o contador da empresa 
contratada.  
 
A entidade justificou que foi pega de surpresa, pois a empresa passou o numero da conta e eles simplesmente realizaram 
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a transferência. 
No entanto, essa informação deve sempre ser verificada, pois não é permitido realizar o pagamento da despesa a pessoa 
ou empresa diferente do prestador de serviço contratado ou que não conste no plano de trabalho. 
 
Sendo assim, RECOMENDAMOS ao Sr. Prefeito Municipal que solicite a devolução atualizada do valor de R$ 1.500,00 
pago ao Sr. Edson Raul Caliari, por entendermos que a despesa esta em desacordo com o artigo 63, § 1º, do Decreto 
Municipal 308/2017. 
 
Quanto ao item 05, a entidade justificou que alguns prestadores recolheram o imposto em seus municípios e ao que não 
recolheram em época própria apresentaram o recolhimento conforme folhas 32 e 34 do processo 9552/2018. 
 
Quanto ao item 06, a empresa Representações Crisma Ltda ME, apresentou Nota Fiscal com prazo de vigência vencido. 
A entidade justificou que conversou com o representante da empresa e o mesmo alegou que não percebeu que não 
poderia emitir mais notas fiscais a partir de 15/01/2016.  
Esta UCCI também entrou em contato com o Município de São Sebastião da Vargem Alta - MG, mais precisamente com 
setor de fiscalização tributária, através de telefone e também por e-mail para obter mais informações a respeito do fato. 
O que nos foi relatado pelo servidor, é que desde 2014 o Município aderiu o uso da Nota Fiscal Eletrônica e que a 
empresa Representações Crisma não possui cadastro em seu sistema de Nota Fiscal Eletrônica. 
Também nos foi informado que a prefeitura vai solicitar cópia de todas as notas fiscais emitidas em bloco físico referente 
ao período de junho 2014 a junho 2018. 
 
Como nosso município não pode adentrar na obrigação da outra prefeitura, entendemos que ela irá realizar a fiscalização 
quanto ao fato relatado. 
 
É importante salientar que a nota fiscal se encontra devidamente atestada e constatamos que o serviço foi devidamente 
prestado pela empresa, o que a principio nos levou ao entendimento de apenas notificar a entidade e a empresa para 
verificar nas próximas parcerias a validade do documento fiscal, sob pena de devolução do valor. 
 
Mesmo assim, solicitamos a Procuradoria Jurídica do Município parecer sobre a legalidade ou ilegalidade do mesma. 
 
A Procuradoria Jurídica emitiu parecer jurídico se manifestando sobre dois pontos específicos: 
 

 Competência exclusiva do município em que sedia a empresa prestadora de serviços referente às penalidades a 
serem aplicadas pelo uso da Nota Fiscal vencida; 
 

 Valores efetivamente gastos e comprovadas sua aplicação dentro do Plano de Trabalho, mesmo com 
documentos inidôneos, para que não seja ocasionado o enriquecimento ilícito por parte do órgão concedente, 
estes devem ser aprovados com ressalva no intuito do alerta e aplicado as penalidades do Termo de Fomento, 
se houver previsão, p0ela falta de documentação idônea; 

 
A cláusula sexta do Termo de Fomento, que se refere a Prestação de Contas não prevê penalização referente ao 
descumprimento pela falta de documento inidôneo.  
 
Neste sentido, esta UCCI entende que este item específico, deve ser aprovado com ressalvas no intuito de alerta para 
que a entidade observe em próximas parcerias a veracidade e validade da documentação apresentada. 
 
Quanto ao item 07, e entidade comprovou a publicação no site www.leitecapixaba.com.br através da documentação 
anexada as folhas 26 a 31 do processo 9552/2018. Sendo assim, acatamos a justificativa. 
 
Conclusão:  
 
Diante de todos os fatos aqui apontados, esta UCCI acata as justificativas apresentadas pela entidade no que se refere 
ao Termo de Fomento nº 02/2017, Recomendando apenas ao Ordenador de Despesas, Sr. Prefeito Municipal que 
conforme apontado no item 04, solicite a entidade a devolução atualizada do valor de R$ 1.500,00 pago ao Sr. Edson 

http://www.leitecapixaba.com.br/
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Raul Caliari, por entendermos que a despesa esta em desacordo com o artigo 63, § 1º, do Decreto Municipal 308/2017 e 
Cláusula Quarta – Das Obrigações – inciso II, letra K do Termo de Fomento. 
 
O valor foi devidamente atualizado e ressarcido ao Município conforme recomendado pela Unidade Central de Controle 
Interno e o processo arquivado. 
 

Demais Itens Avaliados pelo Controle Interno 
04: fornecimento de combustíveis para atender a frota de veículos do Município no exercício de 2018. 

Cód Tipo Proces
so 

Órgão Objeto Achado Prop/Alerta
s 

Situação 

04 Pregão 
Presencial 
008/2018 

017054/
2017 

Todas as 
Secretarias 

que 
possuem 
veículos 

Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de combustíveis para 
atender a frota de veículos do Município 
de Santa Teresa no exercício de 2018.  

 

Do valor 
licitado, 
observamos 
que só houve 
empenho no 
valor de R$ 
1.834.915,50 
vislumbrando 
uma 
diferença a 
menor de R$ 
2.291.367,50. 

Encaminha
mos Aos 

Recomenda
tórios as 

Secretarias 
que 

empenhara
m a menor 
por falta de 

dotação 
Orçamentár

ia. 

 
 

Concluído 

Universo do ponto de Controle: 105 Pregões Eletrônicos – Valor: R$ 11.536.975,55 empenhados em 2018 (referente a   
(Vários exercícios). 
 
Amostra Selecionada: 01 Pregão – Valor: R$ 4.126.283,00 
  
Processo: 017054/2017 - Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis para atender 
a frota de veículos do Município de Santa Teresa no exercício de 2018.  
Valor: R$ 4.126.283,00 
 
Trata-se de Pregão Eletrônico 008/2018 – O Termo de Referência demonstra que o material a ser adquirido é o 

fornecimento de combustível com a finalidade de manter a frota da municipalidade em perfeito estado de funcionamento, 

assegurando adequado abastecimento dos motores, para atender o transporte dos servidores, dos munícipes e das 

diversas Secretarias Municipais. Torna-se necessário a aquisição acima citada, por ser vital sua utilização para o 

funcionamento dos veículos e máquinas sem os quais não é possível dar continuidade aos trabalhos realizados pelas 

diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, que dependem da frota de veículos para sua continuidade.   

  
O Pregão foi dividido em 2 (dois) Lotes, o Lote nº 01 contempla a contratação de empresa para fornecimento de 175.850 

litros de gasolina assim distribuídos: 

Secretaria Quantidade Litros 
Secretaria Municipal de Obras 4.000 

Secretaria Municipal de Assistência Social 12.000 
Gabinete do Prefeito 20.000 

Secretaria Municipal da Fazenda 3.600 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 2.000 

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 1.250 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 7.000 

Secretaria Municipal de Educação - MDE 22.000 
Secretaria Municipal de Transporte 7.000 
Secretaria Municipal de Agricultura 16.000 

Fundo Municipal de Saúde 81.000 
Total 175.850 

Já o Lote nº 02 contempla a contração de Empresa para o fornecimento de 983.875 litros de óleo diesel assim 

distribuídos: 
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Secretaria Quantidade Litros 
Secretaria Municipal de Obras 711.000 

Gabinete do Prefeito 20.000 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 1.875 
Secretaria Municipal de Educação - MTEM 177.000 

Secretaria Municipal de Agricultura 55.000 
Fundo Municipal de Saúde 19.000 

Total 983.875 
 

 
Foram coletados orçamentos o que demonstrou um custo médio inicial no 1º Lote de R$ 4,34 o litro da gasolina e o custo 

médio inicial do 2º Lote é de R$ 3,44 para o litro do óleo diesel. 

Empresa Lotes Valor 

Posto Dois Pinheiros Ltda 01 R$ 4,37 o litro 

Posto Dois Pinheiros Ltda 02 R$ 3,44 o litro 

Posto Canaã Ltda 01 R$ 4,44 o litro 

Posto Canaã Ltda 02 R$ 3,48 o litro 

Posto Jardim da Montanha 01 R$ 4,21 o litro 

Posto Jardim da Montanha 02 R$ 3,41 o litro 
 

O preço global máximo estimado por Lote a ser pago pelo município foi de: Fls. 99. 

Lote 01: R$ 763.189,00 (setecentos e sessenta e três mil, cento e oitenta e nove reais). 

Lote 02: R$ 3.384.530,00 (Três milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta reais) 

Total: R$ 4.147.719,00 (Quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, setecentos e dezenove reais). 

 

No momento da licitação compareceram e apresentaram propostas as empresas:  

 Posto Dois Pinheiros Ltda apresentando propostas para o Lote 01 e o Lote 02.  

 Posto Canaã Ltda apresentando propostas para o Lote 01 e Lote 02. 

Foram estas as 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 à abertura dos envelopes com ás seguintes Proposta de Preços: 

Propostas Escritas no Lote 01  
Empresa Licitante Valor Unitário Valor Total 

Posto Dois Pinheiros Ltda R$ 4,34 R$ 763.189,00  
Posto Canaã Ltda R$ 4,34 R$ 763.189,00  

 
Propostas Escritas no Lote 02  

Empresa Licitante  Valor Unitário l Valor Total 
Posto Dois Pinheiros Ltda R$ 3,44 R$ 3.384.530,00  
Posto Canaã Ltda R$ 3,44 R$ 3.384.530,00 

 

Em seguida passaram a etapa de lances: 

Lances Lote 01 
Gasolina 

Posto Dois Pinheiros 
Ltda 

Posto Canaã Ltda 

1º lance R$ 4,34 R$ 4,34 
2º lance S/L R$ 4,33 

 
  Lances Lote 02     Posto Dois Pinheiros Posto Canaã Ltda 
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Óleo Diesel Ltda 
1º lance R$ 3,44  R$ 3,44 
2º lance R$ 3,42 R$ 3,43 
3º lance  S/L 

 

Após a etapa de lances, foi declarado o melhor preço por Lote: 

 Lote 01: Proposta da empresa Posto Canaã Ltda no valor de R$ 4,33 o litro totalizando o valor global de R$ 

761.430,50 (setecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos) – fls: 303. 

 Lote 02: Proposta da empresa Posto Dois Pinheiros Ltda no valor de R$ 3,42 o litro totalizando o valor global de 

R$ 3.364.852,50 (três milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 

centavos).  

 Total: R$ 4.126.283,00 

 

Para o aludido resultado houve a anuência de todos os presentes. Não houve recursos apresentados por nenhuma 

empresa após o certame. 

 

O valor apurado pelas empresas vencedoras do Pregão foi de R$ 4.126.283,00 (quatro milhões, cento e vinte e seis mil, 

duzentos e oitenta e três reais) e está abaixo do máximo estipulado pelo município de Santa Teresa/ES que foi de R$ 

4.147.719,00 (quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, setecentos e dezenove reais).  

 

Foram realizados os Contratos de Fornecimento de números 016/2018, 017/2018, 018/2018 e 019/2018.  

 

 O Contrato de nº 016/2018 foi firmado entre o Município de Santa Teresa e a Empresa Posto Dois Pinheiros Ltda 

no valor de R$ 3.299.872,50  assinado em 23/01/2018 e publicado no DOM (Diário Oficial dos Municípios) em 07 

de fevereiro de 2018 com a vigência no ato da assinatura até o dia 31/12/2018. 

 

 O Contrato de nº 017/2018 foi firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Empresa Posto Dois Pinheiros Ltda 

no valor de R$ 64.980,00 assinado em 23/01/2018 e publicado no DOM (Diário Oficial dos Municípios) em 07 de 

fevereiro de 2018 com vigência no ato da assinatura até o dia 31/12/2018. 

 

 O Contrato de nº 018/2018 foi firmado entre o Município de Santa Teresa e a Empresa Posto Canaã Ltda no 

valor de R$ 410.700,50) assinado em 23/01/2018 e publicado no DOM (Diário Oficial dos Municípios) em 07 de 

fevereiro de 2018 com vigência no ato da assinatura até o dia 31/12/2018. 

 
 O Contrato de nº 019/2018 foi firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Posto Cannã Ltda no valor de R$ 

350.730,00  assinado em 23/01/2018 e publicado no DOM (Diário Oficial dos Municípios) em 07 de fevereiro de 

2018 com vigência no ato da assinatura até o dia 31/12/2018. 

 
 

 

  Foram empenhados os valores conforme abaixo: 
Secretaria Empresa/ material  Valor 

Licitado 
 

Empenho Valor 
Empenhado 

AF 

SMAS – Sec. Munic. de Posto Canãa - Gasolina R$ 25.980,00 375/2018 R$ 25.980,00 043/2018 
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Assistência Social – FR: 1.000  
SMAS – Sec. Munic. de 
Assistência Social – FR: 1.301 

Posto Canãa - Gasolina R$ 9.000,00 376/2018 R$ 9.000,00 044/2018 

SMAS – Sec. Munic. De 
Assistência Social – FR: 3.301 

Posto Canãa - Gasolina R$ 8.320,00 377/2018 R$ 8.320,00 045/2018 

SMAS – Sec. Munic. De 
Assistência Social – FR: 1.399 

Posto Canãa - Gasolina R$ 8.660,00 378/2018 R$ 8.660,00 046/2018 

SMFA – Sec. Munic. Da Fazenda 
– FR: 1.000 

Posto Canãa - Gasolina  R$ 15.588,00 379/2018  R$ 15.588,00 047/2018 

SMEL – Sec. Munic. De Esporte e 
Lazer – FR: 1.000 

Posto Canãa - Gasolina R$ 8.660,00 380/2018 R$ 8.660,00 048/2018 

SMTC – Sec. Munic. De Turismo e 
Cultura – FR: 1.000 

Posto Canãa - Gasolina R$ 5.412,50 381/2018 R$ 5.412,50 049/2018 

SMMA – Sec. Munic. De Meio 
Ambiente – FR: 1.000 

Posto Canãa - Gasolina R$ 30.310,00 382/2018 R$ 30.310,00 050/2018 

SMED – Sec. Mun. de Educação – 
MDE/Material – FR: 1.101 

Posto Canãa - Gasolina R$ 95.260,00 383/2018 R$ 95.260,00 051/2018 

SMTR – Sec. Munic. De 
Transporte – FR: 1.000 

Posto Canãa - Gasolina R$ 30.310,00 384/2018 R$ 30.310,00 052/2018 

SMAD – Se. Munic. De Agricultura 
e Desenv. Econômico – FR: 1.000 

Posto Canãa - Gasolina R$ 69.280,00 385/2018 R$ 69.280,00 053/2018 

SMTC – Sec. Munic. De Turismo e 
Cultura – FR: 1.000 

Posto Dois Pinheiros - 
Óleo 

R$ 6.412,50 386/2018 R$ 6.412,50 054/2018 

SMAD – Se. Munic. De Agricultura 
e Desenv. Econômico – FR: 1.000 

Posto Dois Pinheiros - 
Óleo 

R$ 188.100,00 387/2018 R$ 188.100,00 055/2018 

SMOI – Sec. Munic. De Obras e 
Infra-estrutura – FR: 1.000 

Posto Canãa - Gasolina R$ 17.320,00 388/2018 R$ 17.320,00 056/2018 

SMOI – Sec. Munic. De Obras e 
Infra-estrutura – FR: 1.000 

Posto Dois Pinheiros - 
Óleo 

 
R$ 

2.431.620,00 

389/2018 R$ 349.471,00 057/2018 

SMOI – Sec. Munic. De Obras e 
Infra-estrutura – FR: 1.604 

Posto Dois Pinheiros - 
Óleo 

390/2018 R$ 73.209,00 058/2018 

SMOI – Sec. Munic. De Obras e 
Infra-estrutura – FR: 1.605 

Posto Dois Pinheiros - 
Óleo 

391/2018 R$ 260.000,00 059/2018 

CGAB – Gabinete do Prefeito – 
FR: 1.000 

Posto Canãa - Gasolina R$ 86.600,00 392/2018 R$ 27.412,50 060/2018 

CGAB - Gabinete do Prefeito – 
FR: 1.000 

Posto Dois Pinheiros - 
Óleo 

R$ 68.400,00 393/2018 R$ 4.000,00 061/2018 

SMED – Sec. Mun.De Educ. – 
MTEM/Material – Fr: 1.102 

Posto Dois Pinheiros - 
Óleo 

R$ 605.340,00 394/2018 R$ 186.500,00 062/2018 

SMSA – Sec. Munic. De Saúde – 
MAC – FR: 1.201 

Posto Dois Pinheiros - 
Óleo 

R$ 64.980,00 115/2018 R$ 64.980,00 058/2018 

SMSA – Sec. Munic. De Saúde – 
VEPAB – FR: 1.201 

Posto Canãa - Gasolina R$ 64.950,00 116/2018 R$ 64.950,00 059/2018 

SMSA – Sec. Munic. De Saúde – 
PAB – FR: 1.201 

Posto Canãa - Gasolina R$ 73.610,00 117/2018 R$ 73.610,00 060/2018 

SMSA – Sec. Munic. De Saúde – 
MAC – FR: 1.201 

Posto Canãa - Gasolina R$ 181.860,00 118/2018 R$ 181.860,00 061/2018 

SMSA – Sec. Munic. De Saúde – 
FR: 1.201 

Posto Canãa - Gasolina R$ 30.310,00 119/2018 R$ 30.310,00 062/2018 

Total  R$ 
4.126.283,00 

 R$ 
1.834.915,50 

 

 

Achados: Do valor licitado, observamos que só houve empenho no valor de R$ 1.834.915,50 vislumbrando uma 

diferença a menor de R$ 2.291.367,50. A maior diferença ficou demostrada em relação à aquisição de óleo diesel das 

secretarias de Obras, Educação e Gabinete. 

 

Consta a justificativa do Secretario de Obras nas fls. 32 a 40 explicando o aumento do consumo de óleo diesel previsto 

para esse exercício (2018) em relação ao exercício passado (2017). Na fls. 32 o Secretario de Obras encaminhou um 

Ofício ao Secretario de Transportes no dia 21/12/2017 justificando que assumiu no exercício passado a frota sucateada 

deixada pela gestão anterior e que tinha naquele momento somente 20% dos veículos á disposição. Relatou ainda no 

Ofício que hoje (data do OF 21/12/2017) cerca de 80% da frota está funcionando e que houve ainda aquisições no ano 
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passado de uma Máquina Motoniveladora, 2 (dois) Caminhões Caçamba e 1 (um) Caminhão Prensa. Ressaltou também 

que está prevista a chegada este ano de mais 2 (dois) Caminhões novos e 2 (duas) Máquinas pesadas novas.  

 

O secretario também demonstrou no ofício o cálculo da quantidade de veículos pesados disponíveis para o trabalho 

comparando com a quantidade de litros de combustível (diesel) que cada veículo gasta por dia, vezes os dias trabalhados 

no mês e no exercício (ano) chegando aproximadamente ao valor estimado. 

 

Diante desses fatos, esta UCCI entende que mesmo aumentando a frota municipal, o valor a ser contratado deve ser 

precedido de dotação orçamentária suficiente para sua realização e fazendo o comparativo entre o valor orçado de 

material de consumo de todas as fichas que compreendem esta despesa na secretaria de obras para o exercício de 2018, 

verificamos que o valor para aquisição de combustível é infinitamente maior do que toda a dotação orçamentária na 

rubrica material de consumo para todo o exercício de 2018. 

 

Orçamento 2018: Secretaria Municipal de Obras 

Valor orçamento Total: R$ 9.577.000,00 (todos os elementos de despesa) 

Valor orçado de Material de Consumo para 2018: R$ 1.262.535,00 

Ou seja, o valor a ser adquirido com combustível (R$ 2.448.940,00) é muito superior ao valor orçado neste elemento para 

todas as despesas durante o exercício. 

 

Orçamento 2018: Gabinete do Prefeito 

Valor orçamento Total: R$ 2.637.930,00 (todos os elementos de despesa) 

Valor orçado de Material de Consumo para 2018: R$ 37.000,00 

Ou seja, o valor a ser adquirido com combustível (R$ 155.000,00) é muito superior ao valor orçado neste elemento para 

todas as despesas durante o exercício. 

 

Orçamento 2018: Secretaria Municipal de Educação – FR: MTEM – FR: 1.102  

Valor orçamento Total: R$ 18.667.003,40 (todos os elementos de despesa) 

Valor orçado de Material de Consumo na FR 1.102 para 2018: R$ 122.400,00 

Ou seja, o valor a ser adquirido com combustível (R$ 605.340,00) é muito superior ao valor orçado neste elemento e 

nesta FR para todas as despesas durante o exercício. 

 

Na Manutenção do Transporte Escolar, outras FR do Elemento de despesa “Material de Consumo”: 

- 1.107 – FNDE: R$ 50.000,00 

- 1.199 – Demais recursos cuja aplicação esteja vinculada a educação: R$ 161.000,00 

- 1.102 – Fundeb 40% –: R$ 186.500,00 

 

Proposições/Alertas: Logo, vislumbramos a necessidade de um acompanhamento minucioso por parte das secretarias 

mencionadas quanto à execução da despesa, tendo em vista a falta de recursos orçamentários que assegurem o 

pagamento das obrigações a serem assumidas no exercício financeiro em curso. 

 

Encaminhamos aos secretários das pastas de Obras e Educação e ao Gabinete do Prefeito Municipal um Ato 
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Recomendatório referente ao que foi apurado por esta UCCI diante da análise do processo licitatório e a verificação da 

falta de dotação orçamentária para realizar os empenhos conforme o valor licitado e contratos de fornecimento nº 016 – 

017 – 018 e 019/2018 onde não ficou comprovada a existência de previsão de recursos orçamentários que 

assegurem o pagamento das obrigações a serem assumidas no exercício financeiro em curso. 

 

Ato Recomendatório nº 002/2018 – Secretaria Municipal de Obras - Processo: 004521/2018 

Ato Recomendatório nº 003/2018 – Secretaria Municipal de Educação - Processo: 004522/2018 

Ato Recomendatório nº 004/2018 – Gabinete do Prefeito Municipal - Processo: 004603/2018 

 

Orientamos que haja o acompanhamento da receita em relação à despesa e que caso a receita estimada na fonte de 

recursos indicada no processo licitatório não se concretize, que haja imediatamente a diminuição da despesa com a 

redução do consumo dos combustíveis. 

 

Ademais, diante da Análise documental referente a esta licitação, verificamos que os itens nela questionados foram 

atendidos. 

 

05: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de transporte escolar 
Cód Tipo Processo Órgão Objeto Achado Prop/Alerta

s 
Situação 

05 Pregão 
Presencial 
092/2016 

7978/16 
apensado 

aos 
processos 
9884/16 
4098/17 
4560/17 
6522/17 

10337/17 

Educação O objetivo específico é analisar o 
Processo nº 7978/2016 seu contrato e 
aditamentos, que teve o objetivo na 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR, para atender a demanda 
escolar da rede Municipal e Estadual de 
ensino, compreendendo 152 dias 
letivos, aproximadamente de 
01/08/2016 a 31/04/2017. 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

Concluído 

Universo do ponto de Controle: 105 Pregões Eletrônicos – Valor: R$ 11.536.975,55 empenhados em 2018 (referente à   
Vários exercícios). 
Amostra Selecionada: 01 Pregão – Valor: R$ 3.128.356,20(Contrato + aditivos) 
Nº do Processo: 7978/2016; 9884/16; 4098/17; 4560/17; 6522/17 e 10337/17. 
Nº Pregão: 092/2016 
Fornecedor: COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI 
Objeto: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de transporte escolar, para atender a 
demanda escolar da rede Municipal e Estadual de ensino. 
Fundamento legal: Lei 10.520/2002; Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 14/2014 versão 02. 
Valor: R$ 2.105.676,97 
 
O Principal trabalho realizado neste processo, foi a verificação dos Contratos e Aditivos, visto que o Pregão é de 2016 e 
em 2018 foram realizados empenhos no valor de R$ 2.407.460,06 no período de 02/18 a 06/18 e ainda posteriormente 
prorrogado de 10/18 a 06/19. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A presente auditoria fundamenta-se no processo número externo 6689/2018, visando atender ao Plano Anual de Auditoria 
Interna (PAAI) relativo ao exercício 2018, realizando auditoria de conformidade mediante a utilização da modalidade 
licitatória Pregão, em sua forma presencial, com a finalidade de verificar o atendimento dos princípios da legalidade, 
economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e da eficiência dos atos e fatos praticados. 
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1.1 OBJETIVOS: 
 
A metodologia adotada nesse trabalho pode ser assim resumida: 
 
Inicialmente, foi elaborado um roteiro de verificação (Check List) a partir das regulamentações contidas na Lei nº 
10.520/02 e Instruções Normativas. O roteiro visou à avaliação da conformidade dos procedimentos adotados nas 
aquisições de bens e contratações de serviços comuns, mediante licitação na modalidade pregão presencial, e foi dividido 
em três partes, a seguir descritas: 

 
1. Fase interna – formalização do processo: foram verificadas questões relativas à elaboração do Termo de 
Referência, designação do pregoeiro e sua equipe de apoio e formalização da fase preparatória do pregão; 
 
2. Fase externa – publicação do edital: foram verificadas questões pertinentes ao edital e à divulgação do 
certame,  
– habilitação e julgamento: verificação se as regras estabelecidas nos normativos e no edital foram respeitadas 
no momento do julgamento das propostas. 

 
3. Formalização do processo licitatório: foi verificada a conformidade dos procedimentos no que se refere às 
questões formais, considerando a obrigatoriedade da presença de certos ritos formais no processo. 
 

2. EXAME TÉCNICO: 
 

As técnicas de auditoria utilizadas nesse trabalho foram exame documental, com aplicação de roteiros de verificação 
(Check Lists), e consulta a sistemas informatizados. 
 

 
 

Item

1. DA SOLICITAÇÃO: BASE LEGAL S N NA FL

1.1
O processo de contratação foi iniciado com a abertura de processo administrativo

devidamente autuado, protocolado e numerado?
Art. 38, caput, da Lei nº 

8.666/93
X

1.2
A autorização (emitida pela autoridade competente) para realização da licitação consta

do processo?
Instrução Normativa nº 

14/2014 versão 02
X 33

R.

1.3 O termo de referência consta no processo?
Instrução Normativa nº 

14/2014 versão 02
X 12

1.4
A justificativa para contratação (emitida pela autoridade competente) consta do

processo?
Lei nº 10.520/02, art. 

3º, I e III
X 12

1.5

Consta do processo a indicação do recurso próprio para a despesa e comprovação da

existência de previsão de recursos orçamentários (com a indicação das respectivas

rubricas) que assegurem o pagamento das obrigações a serem assumidas no exercício

financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma?

Lei nº 8.666/93, art. 

7o, § 2o, III (para 

serviços) ou art. 14, 

caput (para compras)

X 129

1.6
Foi elaborado termo de referência com a indicação do objeto de forma precisa, suficiente

e clara?
Instrução Normativa nº 

14/2014 versão 02
X 12

CHECKLIST PREGÃO PRESENCIAL

Procedimento de Auditoria

Consta na página 33 (folha de informação), autorização de abertura do processo licitatório pelo Sr. Prefeito Municipal.
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1.7

O termo de referência contém elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela

Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no

mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do

contrato?

Instrução Normativa nº 

14/2014 versão 02
X 12

R.

1.8 O termo de referência foi aprovado pela autoridade competente?
Instrução Normativa nº 

14/2014 versão 02
X 12

R.

1.9 A designação do pregoeiro e da equipe de apoio consta do processo? X 98

R.

1.10 O edital e respectivos anexos (quando for o caso) constam do processo?
Lei nº 8.666/93, art. 

38, I
X 119

R.

1.11
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo e foram

publicados nos meios previstos pela legislação?
Lei nº 8.666/93, art. 

38, I
X 175

R.

1.12 O edital e respectivos anexos foi concebido de acordo com os ditames da legislação?
Lei nº 10.520/02, art. 

4º, III 
X 119

1.13
Foi respeitado o prazo de 8 dias úteis entre a divulgação da licitação (publicação do aviso

do edital) e a realização do evento?
Lei nº 10.520/02, art. 

4º, V
X 175

R.

1.14
Consta do processo a ata da sessão do pregão, contendo o registro dos licitantes

credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação?
Instrução Normativa nº 

14/2014 versão 02
X 328

1.15 A minuta do contrato se for o caso, consta do processo? 
Artigo 62, § I da Lei 

8.666/93
X 343

1.16 O parecer jurídico aprovando as minutas do edital e do contrato consta do processo?
Lei nº 8.666/93, art. 

38, parágrafo único
X 100

R.

1.17

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios

competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa

oficial) constam do processo?

Lei nº 8.666/93, art. 

38, XII combinado com 

o art. 32

X 155

R.

1.18 Os originais das propostas escritas constam do processo?
Instrução Normativa nº 

14/2014 versão 02
X 239

1.19 Os pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação constam do processo?
Lei nº 8.666/93, art. 

38, VI
X 332

R.

Sim. O Termo de Referência foi aprovado e assinado pela autoridade competente o Prefeito Municipal, porém não  consta 

identificação da sua assinatura através de carimbo ou de nome legível por baixo da mesma.

Sim. Consta Portaria/CGAB nº 131/2016 anexada às folhas 98 e 99, além da Portaria/CGAB nº 183/2016 designando o servidor 

Deodivo Mendes do Santos como fiscal do contrato (fls. 179).

Sim. O Edital se encontra anexado as folhas 119 a 131, e os anexos as folhas 132 a 173.

Sim. Foi publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal no dia 12/07/2016 (fls. 174), no DOM/ES no dia 12/07/2016 (fls. 

175), no Jornal A Gazeta (classificados fls. 08) em 12/07/2016 (fls. 176), no Diário Oficial da União no dia 12/07/2016 (fls. 177) 

e no Diário Oficial do Estado também no dia 12/07/2016 (fls. 178).

Sim. Foi divulgada a licitação através das publicações nos meios legais no dia 12/07/2016 e a licitação ocorreu no dia 

22/07/2016 (oitavo dia útil) portanto respeitando o prazo de 8 dias úteis.

DA HABILITAÇÃO:

     a) RegistroComercial - pg 237

     b) Ato Constitutivo - pg 210 à 232

     c) Inscrição do ato constitutivo com identificação da Diretoria em exercício - pg 237

     d) Autorização para empresa Estrangeira - Ñ se aplica

DA REGULARIDADE FISCAL:

      a) CNPJ - pg 280

      b) CND Estadual (onde for sediada a empresa) - pg 283

      c) CND Municipal (sede licitante) - pg 284

      d) CND União - pg 282

      e) CND FGTS - pg 285

      f) CND INSS - pg 

      g) CND Trabalhista - pg 286

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

     a) Registro CRA-ES ou registro secundário - pg 288

     b) Atestado de aptidão compatível com o objeto - 287

DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA: 

     a) Balanço - pag 302

     b) DRE - pag 300

     c) DFC - pag 315

     d) DMPL - pag 312

     e) Indices de Liquidez e Solvência - pag 314

Sim. Consta Parecer Jurídico sobre a Minuta do Edital do Pregão nas fls. 100 à 108 opinando pela legalidade.

Sim. Consta Parecer Jurídico sobre a Licitação nas fls. 332 à 337 opinando pela legalidade.

Sim. O Termo de Referência adotou a tabela de cálculo elaborada pelo Governo do Estado através da adesão ao Programa 

Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES
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2.2 DO ESCOPO: 
 
Inicialmente, a Prefeitura Municipal de Santa Teresa realizou através do Pregão Presencial nº 079/2016, o qual objetivou 
a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA ESCOLAR DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COMPREENDENDO 166 DIAS LETIVOS, APROXIMADAMENTE DE 
01/07/2016 A 30/04/2017. 
 
Compareceram e apresentaram propostas as empresas:  

 Cooperativa de Transportes Colibri; 

 Agromáquinas Locações Ltda; 

 Viação São Roque Ltda; e 

 Cruz Transportes e serviços gerais Ltda. 
 
Porém neste Pregão nº 079/2016 após análise da documentação, a pregoeira considerou que a empresa Cooperativa de 
Transportes Colibri foi inabilitada, pois não apresentou o registro da empresa no Conselho Regional de Administração 
CRA-ES, conforme exigido no edital. Já as demais empresas foram devidamente habilitadas, e os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 10, 13, 16, 19, 20, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62 e 63 
foram fracassados. 
 
Por se tratar de serviço contínuo, os lotes fracassados não podem deixar de serem atendidos, assim, a Prefeitura 
Municipal de Santa Teresa realizou no exercício de 2016/2017 novo processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 
sob o nº 092/2016, tipo de licitação menor preço por lote, dividido em 49 lotes, tendo a sessão recebida apenas uma 
única proposta da Cooperativa de Transportes Colibri, a qual, consagrou-se vencedora para a contratação da empresa 
especializada em PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA ESCOLAR 
DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COMPREENDENDO 152 DIAS LETIVOS, APROXIMADAMENTE DE 
01/08/2016 A 30/04/2017.  
 
Foram exigidas na contratação as mesmas condições preestabelecidas no Pregão Presencial n° 079/2016, em especial 
as exigências de habilitação técnica quanto ao registro da empresa no Conselho Regional de Administração CRA-ES. 
 
No dia 04/04/2013, o Governo do Estado do Espírito Santo instituiu por meio da Lei n° 9.999, o Programa Estadual do 
Transporte Escolar - PETE/ES, com objetivo de transferir recursos financeiros diretamente aos municípios que realizem, 
nas suas respectivas áreas de circunscrição, o transporte escolar de alunos de ensino fundamental, ensino médio, e 
educação de jovens e adultos da rede pública estadual, residentes no meio rural. 
 
Ainda, através da Portaria nº 043-R de 31/03/2016, o Governo do Estado, junto com a Secretaria de Estado da Educação, 

1.20 Os atos de adjudicação do objeto da licitação constam do processo?
Lei nº 8.666/93, art. 

38, VII
X 341

1.21 Os atos de homologação do objeto da licitação constam do processo?
Lei nº 8.666/93, art. 

38, VII
X 342

1.22 O comprovante da divulgação do resultado da licitação constam do processo?
Instrução Normativa nº 

14/2014 versão 02
X 338

R.

1.23 O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso) consta do processo?
Lei nº 8.666/93, art. 

38, X
X 371

1.24 Os comprovantes da publicação do extrato do contrato consta do processo?
Instrução Normativa nº 

14/2014 versão 02
X 393

R.

1.25

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa

oficial foi providenciada pela Administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data?

Lei nº 8.666/93, art. 

61, parágrafo único
X 393

1.26
Se for o caso, constam do processo recursos eventualmente apresentados pelos licitantes

e respectivas manifestações e decisões?
Lei nº 8.666/93, art. 

38, VIII
X

1.27 Se for o caso, consta do processo despacho de anulação ou de revogação da licitação?
Lei nº 8.666/93, art. 

38, IX
X

R = RESPOSTA          S = SIM            N = NÃO            NA = NÃO SE APLICA         FLS = FOLHAS

Sim, consta no processo a divulgação no DIO/ES do dia 29/07/2016 o resultado final da licitação.

Sim, consta no processo a divulgação no Diário Oficial da União no dia 11/08/2016 Extrato Resumido do Contrato.



                   
                                      

           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
   Estado do Espírito Santo 

 
 
                                                

 Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

estabeleceu o valor referência do quilômetro rodado por um veículo no período de um dia letivo, para atender aos 
serviços de transporte escolar rural, no período de 01/05/2016 a 30/04/2017, de acordo com as faixas de quilometragem e 
capacidade dos veículos abaixo discriminados: 

 
Na metodologia de cálculo do custo do Km rodado, foi considerado: 
 
Preço do combustível, fator estrada, insumos, tributos, contribuições, taxas, salários, encargos, 
preço médio do veículo, capacidade de alunos a serem transportados, dentre outros. Toda a 
metodologia e planilhas de cálculo estão disponíveis no site da Educação em: 
http://sedu.es.gov.br/transporte-escolar-pete, além disso, foram encaminhadas ao Ministério Público, 
Tribunal de Contas e aos Municípios. 
 
Foram analisados no processo licitatório o termo de referência, contrato e aditivos de acordo com o 
escopo definido pela equipe de Auditoria, e em face dos exames realizados, foram efetuados os 
seguintes achados de auditoria. 
 
2.3 ACHADOS DE AUDITORIA: 
 
2.3.1 Ausência de justificativa técnica e legal na escolha pela realização de pregão presencial: 
 
O Pregão Presencial é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou pela prestação de 
serviços comuns é feito por meio de proposta escrita, permitindo que os licitantes participem com lances verbais para 
obtenção do menor preço em sessão pública. 
 
Apesar da própria Secretaria de Estado da Educação disponibilizar um modelo de Edital a serem adotados pelos 
Municípios, a Instrução Normativa 14 – Aquisição de bens e serviços comuns mediante pregão com contrato, art. 5º, § 1º 
diz o seguinte: 
  
§ 1º - O pregão deve ser utilizado na forma Eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada 
pelas autoridades competentes, quando será utilizado o Pregão Presencial regulamentado pela Lei 10.520/2002. 

 
§ 2º - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
 
Nessa linha, transcreve-se, abaixo, trecho do Voto do Acordão TCU-Plenário 1515/2011, nos seguintes termos: 
 
(...) Neste contexto, o Tribunal de Contas da União consolidou o entendimento de que, nas licitações realizadas no âmbito 
da União para aquisição de bens e serviços comuns, é obrigatório o emprego da modalidade pregão eletrônico, que só 

http://sedu.es.gov.br/transporte-escolar-pete
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poderá ser preterida quando for indubitavelmente inviável. 
 

Perfilhando o posicionamento da Administração Pública Federal, o Estado do Espírito Santo editou o Decreto Estadual nº 
1527-R, de 30 de agosto de 2005, que dispôs sobre normas e procedimentos para licitações na modalidade pregão na 
forma eletrônica, do qual merece destaque a redação do seu artigo 2º: (...). 
 
Com base em tais argumentos, o Tribunal de Contas da União possui entendimento no sentido de que a adoção do 
pregão na forma presencial só pode ocorrer quando houver justificativa expressa do gestor, demonstrando a sua 
inviabilidade, sob pena se configurar possível ato de gestão antieconômico. 
 
Observa-se que em ambas as esferas, obrigam o emprego da modalidade pregão, porém, enquanto a União prescreve 
ser a forma eletrônica preferencial à forma presencial, o Município de Santa Teresa determina a utilização compulsória da 
forma eletrônica, conforme se depreende do normativo Municipal acima transcrito. 
 
Aos municípios é dado o direito de suplementar a lei federal, a partir do exercício do seu poder regulamentar assim 
previsto na Constituição Federal, o que foi feito através de decreto, gerando as Instruções Normativas. 
 
Segundo a Lei 8.666/93 exige-se ampla concorrência como forma de assegurar a isonomia entre os licitantes e selecionar 
a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, sendo que as normas infra legais também corroboram com esta 
premissa ao tornar obrigatória a realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, salvo quando da sua 
inviabilidade, mediante justificativas. 
 
Após as análises no procedimento licitatório, a equipe técnica não identificou as justificativas para a realização do Pregão 
Presencial em detrimento do Pregão Eletrônico, caracterizando uma inconformidade em relação à Instrução Normativa. 
 
Analisamos ainda o parecer jurídico às folhas 100 a 108, foi identificado que o parecer baseou-se apenas no decreto 
Federal 5.450/05, desconsiderando o decreto 322/06 Municipal bem como as Instruções Normativas que regulamentam 
tal procedimento. Vejamos o parecer: 
 
“Da análise da minuta, percebe-se que esta atende ao decreto nº 5.450/05, que regulamenta que todas as compras e 
contratações de bens e serviços comuns sejam realizadas através da modalidade de licitação Pregão, preferencialmente 
em sua versão eletrônica – o pregão eletrônico. De ressaltar que o fato de ser preferencialmente pregão eletrônico não 
significa que ele somente deverá ser dessa forma, haja vista a Municipalidade não tenha condições ou ache melhor e 
mais conveniente utilizar o pregão presencial, esse poderá ser utilizado.” 
 
De certa forma o parecer não deixa de estar certo, porém entendemos que foi omisso quanto à necessidade de 
justificativas para a escolha da modalidade pregão presencial. 
 
Questionada o setor de Licitações, dos motivos da falta de tal requisito no procedimento licitatório. Foi nos informado que 
é pratica do setor adotar na maioria dos casos esta modalidade – Pregão Presencial, devido a dificuldade de encontrar 
fornecedores cadastrados no Município, além de ser menos onerosa.  
 
A equipe técnica fez as devidas orientações, e a modalidade executada no procedimento foi o Pregão Presencial, 
obedecendo às disposições da Lei 10.520/2002 e ao princípio da ampla concorrência, já que o Edital foi publicado em 
jornais de grande circulação, no Diário Oficial, bem como no site da Prefeitura Municipal. 
 
Assim sendo, recomendamos para as próximas licitações que o setor de licitações e contratos atente-se aos requisitos 
das Instruções Normativas, e que, na realização das licitações na modalidade Pregão utilizem-se obrigatoriamente pela 
forma Eletrônica, e caso a administração opte pelo Presencial, quando comprovada a sua inviabilidade ou que aquela 
não seja a melhor opção para o Município, que se justifiquem os motivos da escolha no processo. 
 
Recomendamos ainda ao Setor Jurídico que se atente em seus Pareceres Jurídicos, da necessidade de se adotar como 
regra a realização de pregão na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade ou quando a autoridade 
competente julgar conveniente que o pregão seja realizado na forma presencial, desde que devidamente justificado. 
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2.3.2 Exigência de inscrição no Conselho Regional de Administração: 
 
A Qualificação Técnica, prevista no Edital do Pregão Presencial nº 092/2016, em razão do seu caráter restritivo, exigindo 
como condição de participação no certame à apresentação de certidão de registro ou inscrição da licitante junto ao 
Conselho Regional de Administração – CRA, a equipe técnica foi buscar o motivo de tal cláusula no edital. 
 
A Resolução Normativa CFA nº 390, de 30 de setembro de 2010, prescreve:  
 
“Art. 30 Serão obrigatoriamente registradas nos CRAs as Pessoas Jurídicas (PJ) de direito público e privado que 
explorem, sob qualquer forma, atividades de Administrador.” 
 
Especificamente sobre os serviços terceirizados, o CFA, no Acórdão nº 01/97 – Plenário, acabou por “julgar obrigatório 
o registro das empresas prestadoras de serviços terceirizados (limpeza e conservação, segurança e vigilância, 
copeiragem e outros), cuja execução requer o fornecimento de mão de obra, nos Conselhos Regionais de Administração, 
por ficar caracterizadas atividades típicas do profissional Administrador, tais como: recrutamento, seleção, admissão, 
treinamento, desenvolvimento, movimentação e supervisão de recursos humanos”. 
 
Em manifestações pretéritas, o Tribunal de Contas da União manifestou-se no sentido de que a exigência da inscrição 
junto ao CRA competente nos casos de terceirização de serviços seria válida. É o caso, por exemplo, do Acórdão n° 
2783/2003 – Primeira Câmara, oportunidade na qual ficou assentado que seria “notório que empresas de conservação e 
limpeza devem ter lastro na área do conhecimento sobre Administração, haja vista as atividades de gerenciamento e 
execução de atividades laborais, o que justifica sem maiores problemas tal exigência do registro no CRA”. (Relator: 
Ministro Marcos Vinicios Vilaça. Sessão em 11/11/2003). 
 
Já em manifestações mais recentes, o TCU vem se posicionado no sentido de que a exigência quanto ao registro em 
entidade profissional deve guardar estrita relação com a atividade-fim dos licitantes, indicando uma alteração de 
entendimento. 
 
No Relatório do Acórdão n° 1841/2011 – Plenário (o qual foi integralmente acolhido pelo Ministro Relator), por exemplo, 
ficou consignado que o TCU não concorda “com a manifestação do CRA no sentido de que os serviços objetos da 
licitação em tela, por envolverem atividades de administração e seleção de pessoal com locação de mão de obra, se 
enquadram como atribuições específicas do campo do administrador”. (Relator: Ministro Augusto Sherman Cavalcanti. 
Sessão em 13/07/2001). 
 
Segundo o Acórdão n° AMS 200139000011593 – TRF 1ª Região – 5ª Turma: 
 
“Seguindo essa linha de raciocínio é possível concluir, como regra, que não seria pertinente a exigência de registro junto 
ao Conselho Regional de Administração nas licitações para contratação de serviços que envolvam prestação de serviços 
terceirizados, na medida em que a atividade-fim de tais empresas não se relaciona diretamente com ações de 
administração. 
 
Em suma, como a atividade básica a ser desenvolvida no curso da contratação pretendida pela Administração não 
consiste em recrutamento, seleção, admissão, treinamento, desenvolvimento, movimentação e supervisão de recursos 
humanos, mas sim na prestação de serviços de locação de veículos com motorista, de modo a proporcionar o resultado 
definido no edital, fica afastada a caracterização do exercício de atividade privativa de administrador, uma vez que 
a atividade-fim das empresas que futuramente serão contratadas não se relaciona com aquelas atividades típicas 
atribuídas pelo art. 2º da Lei nº 4.769/65 e pelo art. 3º do Decreto nº 61.934/67 ao administrador de empresas.” 

 
Ainda segundo ACÓRDÃO TC-833/2017 - PRIMEIRA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo – 
TCE-ES: 
 [...] 
“Segundo a área técnica de auditoria da Prefeitura Municipal de Ibiraçu - a exigência de registro em entidades 
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profissionais somente é possível de ser exigida quando a atividade preponderante do objeto a ser contratado for de 
competência fiscalizatória do respectivo conselho profissional, nos termos em que já decidido pelo Tribunal de Contas da 
União – TCU, verbis: 
 
 [...] 
A exigência de registro ou inscrição na entidade profissional competente, para fins de comprovação de qualificação 
técnica (art. 30, inciso I, da Lei 8.666/93), deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade básica ou o serviço 
preponderante da licitação. ACORDÃO 2769/2014 – Plenário TCU. (g.n.) 

 
Ademais, o corpo instrutivo destaca decisão exarada por esta Corte de Contas, nos termos dos Acórdãos TC nº 978/2015 
e 979/2015, em que se demonstra alteração do posicionamento desta Corte de Contas quanto à irregularidade decorrente 
da exigência de certificado de registro no Conselho Regional de Administração para contratação de empresa prestadora 
de serviços de transporte escolar. 
 
Nesse sentido, vale destacar que a própria área técnica (Pref. Municipal de Ibiraçu) reconheceu que esta Corte de Contas 
(TCE-ES) mudou o seu posicionamento quanto ao tema analisado nos autos, citando acórdãos referentes ao exercício de 
2015, sendo que a auditoria ordinária que originou os presentes autos analisou os fatos ocorridos no exercício de 2011, 
período em que o entendimento desta Corte de Contas não considerava que tal exigência fosse capaz de restringir a 
competitividade do certame. 

 
Desse modo, não é lícito aplicar qualquer tipo de sanção aos responsáveis com fundamento em mudança interpretativa 
verificada em momento posterior, nos termos do princípio da proibição de comportamento contraditório, bem como na 
denominada teoria das autolimitações administrativas, consubstanciadas na boa-fé objetiva e na segurança jurídica. 

 
Assim, ao Poder Público é vedado, diante dos mesmos elementos fáticos apresentados, adotar entendimentos 
contraditórios ou em dissonância com os precedentes anteriormente firmados em sede administrativa. 

 
Pelo exposto, divergindo do entendimento técnico e ministerial, entendo que a situação delineada nos autos não 
comporta qualquer ato irregular que importe sanção por esta Corte de Contas, razão pela qual afasto a presente 
irregularidade, sendo suficiente a expedição de recomendação ao atual gestor da municipalidade no sentido de 
que, diante da ciência do entendimento consolidado por esta Corte de Contas, passe a exigir, em futuras 
licitações, para fins de comprovação de qualificação técnica, apenas o registro ou inscrição na entidade 
profissional competente que fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante da licitação. 
 

[...] 
ACÓRDÃO 

Recomende ao atual Prefeito Municipal de Ibiraçu, com fundamento no art. 57, inciso III, da Lei Complementar Estadual 
nº 621/2012 que assim proceda: 

 
a) Passe a exigir, nas próximas licitações, para fins de comprovação de qualificação técnica, o registro ou 
inscrição na entidade profissional competente que fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante da 
licitação; 
 

[...] 
Diante da controvérsia que envolve a questão, e entendendo a princípio a área técnica desta Municipalidade que o 
processo licitatório não sofreu restrições, pois no Pregão Presencial anterior (079/2016) todos os concorrentes possuíam 
o CRA, mas nem por isso tiveram interesse em tais lotes, provavelmente, devido à localização para execução dos 
serviços. 
 
Assim sendo, por se tratar de uma exigência de um Conselho Federal de Administração, e segundo o setor de Licitações 
com o objetivo de se evitar impugnação ao edital, optou-se por seguir a Resolução Normativa CFA nº 390, de 30 de 
setembro de 2010, a qual foi exigida o registro junto ao Conselho Regional de Administração competente nas licitações 
para a contratação de serviços terceirizados. 
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Porém, seguindo o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo – TCEES, recomendamos para as 
próximas licitações que tenha o mesmo objeto, que passe a seguir o entendimento do TCEES, e exigir para fins de 
comprovação de qualificação técnica o registro ou inscrição na entidade profissional competente que fiscalize a 
atividade básica ou o serviço preponderante da licitação (Acordão TC-833/2017 TCEES), e não o registro no 
Conselho Regional de Administração - CRA, pois segundo o TCEES, não é o órgão competente para fiscalizar a atividade 
básica ou o serviço preponderante da licitação em questão, pois não demandam conhecimentos em administração 
pública nem privada, e sim, aqueles pertinentes à condução de veículos, sendo necessária apenas a habilitação do 
condutor e treinamento especifico perante o DETRAN. 
 
 
2.3.3 Publicidade e Transparência: 
 
Segundo a Instrução Normativa 14 – Aquisição de bens e serviços comuns mediante pregão com contrato, art. 6º diz o 
seguinte: 
 
Art. 6º - O Pregoeiro e equipe de Pregão agenda a data do evento e convoca os interessados por meio de publicação de 
aviso de abertura de licitação modalidade Pregão, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, Diário 
Oficial do Estado do Espírito Santo, Jornal de Grande Circulação Municipal ou Estadual, Diário Oficial da União, site do 
Município de Santa Teresa e por outros meios eletrônicos, respeitando-se o prazo legal de 08 (oito) dias úteis antes da 
abertura do certame. 
 
Identificou-se que o edital resumido foi publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal no dia 12/07/2016 (fls. 
174), no DOM/ES dia 12/07/2016 (fls. 175), no Jornal A Gazeta dia 12/07/2016 (fls. 176), no Diário Oficial da União no dia 
12/07/2016 (fls. 177) e no Diário Oficial do Estado também no dia 12/07/2016 (fls. 178), atendendo ao art. 6º da Instrução 
Normativa. 
 
Porém, segundo a portaria nº 43-R, § 4º - será disponibilizada a minuta do edital no site da SEDU para utilização pelas 
Prefeituras como modelo, devendo após sua confecção enviar o edital de licitação para publicação no site, com vistas 
ao acesso de maior número de fornecedores e estimulo à concorrência, evitando situações que reduzam a 
competitividade. 
 
A equipe técnica acessou o site: http://sedu.es.gov.br/transporte-escolar-pete, onde foram constatados vários Municípios 
que enviaram seus editais, exceto a Prefeitura de Santa Teresa. (acesso em 21/06/2018) 

 

http://sedu.es.gov.br/transporte-escolar-pete
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Recomendamos ao setor de Licitações e Contratos ou a Secretaria Municipal de Educação que atente-se à portaria nº 
43-R art. 4º para as próximas licitações com base no Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES, enviando a 
minuta do edital a Secretaria do Estado da Educação para publicação no site, dando maior transparência e incentivando 
competitividade. 
 
 
2.3.4 Do Termo de Referencia: 
 
Analisando o Termo de Referência bem como a minuta do edital constatou-se que o responsável pela sua elaboração, 
alterou a versão elaborada pela Secretária Estadual de Educação, pois aquelas continham exigências próprias do 
transporte escolar, atendendo a Instrução Normativa 073/2014. 
 
Segundo a Instrução Normativa 14 – Aquisição de bens e serviços comuns mediante pregão com contrato, art. 10, § 1º 
diz o seguinte: 
 

Art. 10 - Na realização do Pregão sendo Presencial ou Eletrônico, deverão ser tomados os seguintes 
procedimentos: 

 
§ 1º - O pedido para aquisição de bens e serviços terá origem na Secretaria Requisitante que deverá 
confeccionar a requisição, por meio de memorando e contemplar os requisitos de: 
[...] 
IV. Termo de referência, conforme modelo disponibilizado no site do Município de Santa Teresa; 

 
O Termo de Referência ora apresentado no processo 7978/2016, bem como a minuta do edital, trouxe uma versão bem 
reduzida se comparado ao modelo disponibilizado pela Secretaria Estadual da Educação no site: 
http://sedu.es.gov.br/transporte-escolar-pete. 
 
Como o procedimento licitatório tratou-se de uma adesão ao Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES 
acreditamos que a adoção do modelo ora disponibilizado não é obrigatória, porém observa-se que a cláusula: 4.  
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA no Termo de Referência da Prefeitura de Santa Teresa 
ficaram bem a abaixo das exigidas no modelo disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação. 
 
No modelo disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação, há exigências específicas quanto a INSTRUÇÃO DE 
SERVIÇO N nº 074, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014. No modelo de minuta do edital fornecido, item 2, consta a seguinte 
exigência: 

 

 
 
Diante de tal omissão na exigência de tais itens no edital da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, itens indispensáveis na 

http://sedu.es.gov.br/transporte-escolar-pete
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minuta do edital,  solicitamos esclarecimentos aos responsáveis pela Secretaria Municipal de Educação conforme 
questionário abaixo:  
 
Questionamentos: 
 

1. A fiscalização do contrato de transporte escolar esta obedecendo às exigências da Instrução Normativa nº 
074/2014 do Detran-ES? Justifique. 

 
2. Caso a resposta do item anterior seja positiva, favor disponibilizar os controles existentes quanto ao contrato nº 

063/2016, tanto da sua execução quanto para seu pagamento. (Planilhas, relatórios do fiscal de contrato, etc.). 
 

3. Foi identificado que no edital da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, não se exigiram comprovação de 
REGULARIDADE DOS VEÍCULOS conforme Instrução de Serviço do DETRAN nº 074/2014, bem como modelo 
disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação através do PETE/ES. Justifique a falta desse requisito 
básico na elaboração do termo de referência e minuta do edital? 

 
Justificativas do Auditado: 
 

Resposta 1:  
“Esclarecemos que a fiscalização é efetuada por meio do gerente de transporte escolar e Fiscal do PETE/ES, Sr 
Alessandro Sbardelotti, que também é fiscal do contrato. Tal fiscalização também é efetuada por meio das 
escolas que atestam o controle diário de viagem. No tocante a regularidade dos veículos, a mesma consta na 
Planilha de Controle de Frequência de Transporte Escolar, de forma mensal. Desta forma, acreditamos atender a 
Instrução Normativa.” 
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Resposta 2:  
“O controle dos veículos de transporte escolar é efetuado por meio de planilhas atestadas pelas escolas, mensalmente. 
Esclarecemos que o transporte escolar é feito de forma compartilhada (Estado e Município) e, portanto, as planilhas de 
controle são realizadas pelas escolas estaduais que contemplam as linhas atendidas pela rede municipal. Tais planilhas 
são encaminhadas na prestação de contas do PETE/ES. Encaminhamos, na oportunidade, algumas planilhas de controle 
de veículos para conhecimento, abordando os anos de 2016, 2017 e 2018. 

 
A título de organização e controle dos veículos de transporte escolar, próprio e terceirizado, esta Secretaria elaborou um 
controle de viagens, que é devidamente assinado pelas escolas e/ou motoristas, quando os veículos fazem conexão. Na 
oportunidade, encaminhamos alguns formulários de controle para conhecimento. 

 
Em relação ao pagamento, o mesmo ocorre baseado nos atestados (Planilha de controle de frequência de transporte 
escolar), pagando-se proporcionalmente aos dias letivos trabalhados.” 
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Resposta 3: 
“Em relação a regularidade dos veículos, entendemos que esta Secretaria deixou registrado no corpo do MEMO nº 
154/2016-SMED, bem como no Termo de Referência o item que exigia a regularidade dos veículos: Informamos que os 
interessados deverão satisfazer as exigências da Instrução de Serviço nº 074, de 23 de dezembro de 2014, que 
estabelece normas para o credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para a realização dos serviços de transporte 
escolares no âmbito do Estado do Espirito Santo e Instrução de Serviços nº 223, de 29 de dezembro de 2015, que 
introduz alterações nas normas para o credenciamento. 
 
Entretanto, se o mesmo não constava no edital elaborado por este Município, não sabemos precisar. Esclarecemos ainda 
que, para maior clareza dos interessados no transporte escolar, esta Secretaria, a partir das próximas solicitações irá 
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deixar mais evidente no Termo de Referência, quais as obrigações que as empresas terceirizadas/contratadas deverão 
cumprir em relação às exigências do Detran-ES, considerando que só a menção da Instrução Normativa não esta sendo 
clara. 

 
Na oportunidade, agradecemos as orientações deste setor, e, acreditamos que quanto mais informações para tornar o 

processo licitatório de transporte escolar transparente, iremos garantir o princípio constitucional da isonomia e a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração. 

 Maria Madalena Baratella 
Secretária Municipal de Educação”. 

 
 
Manifestação da Equipe Técnica de Auditoria: 
 
Conforme descrito acima, não identificamos as exigências ora citadas acima no edital de licitação, apenas uma exigência 
de adequação a Instrução 074/2014 do DETRAN/ES em um pequeno paragrafo no termo de referência, porém sem exigir 
nada no edital de licitação para qualificação da empresa. 

Fizemos as devidas orientações à equipe de licitação e contrato, bem como à Secretaria de Educação, pois, após 
recebermos as respostas do auditado constatamos que os controles são efetuados por meio das escolas, as quais 
atestam o controle diário de viagem, e no tocante a regularidade dos veículos, consta uma Planilha de Controle de 
Frequência de Transporte Escolar de forma mensal, onde é possível verificar que os veículos encontram-se regulares. 
 
Sendo assim, recomendamos para o próximo procedimento licitatório, que o Termo de Referência e a Minuta do edital 
sejam mais bem elaborados, observando as melhores práticas no modelo disponibilizado pelo Programa Estadual do 
Transporte Escolar - PETE/ES, adequando quando necessário às necessidades do Município, sem, no entanto retirar 
cláusulas essenciais que possam prejudicar a Administração ou restringir a competição. 
 
 
2.3.5 Da Previsão de Recursos: 
 
Segundo art. 7º, § 2o, III, da Lei 8.666/93, faz-se necessária à realização de licitação de que haja previsão de recursos 
previamente a assunto da obrigação. 
 
Art. 7º - As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em 
particular, à seguinte sequência: 
[...] 
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
[...] 
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou 
serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 
[...] 
§ 9o O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. 
 
Consta a indicação da Dotação Orçamentária para pagamento dos encargos resultante deste instrumento às fls. 129 
conforme demonstrado abaixo: 
 
Manutenção do Salário Educação: 
00122-11070000-(008008.1212200012.017.33903900000.11070000) 
Manutenção do PNATE: 
00129-11070000-(008008.1212200012.019.33903900000.11070000) 
Manutenção do PETE – SEDU: 
00131-11080001-(008008.1212200012.020.33903900000.11080001) 
Manutenção do Transporte Escolar Municipal: 
00149-11010000-(008008.1212200012.044.33903900000.11010000) 
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Assim sendo, a área técnica entende que a Dotação Orçamentária a ser utilizada esta conforme exigências do art. 7º, 
§ 2o, III, da Lei 8.666/93, ora relacionados. 
 
2.3.6 Do Fiscal de Contrato: 
 
Segundo art. 67 caput e § 1º da Lei 8.666/93: 
 
Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração 
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a 
essa atribuição. 
 
§ 1o O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
O fiscal do contrato tem a função de certificar que as condições previstas no edital estão sendo cumpridas durante a 
execução do contrato. 
 
O dispositivo legal não deixa dúvida acerca da obrigatoriedade da designação, pela administração, de um representante 
para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. Note-se que o legislador não utilizou o termo “poderá”, mas sim, 
“deverá”, criando assim uma obrigação para a Administração, de designar expressamente um representante para 
acompanhar e fiscalizar seus contratos e, por conseguinte, convênios, acordos, ajustes e congêneres. 
 
Através da Portaria/CGAB nº 183/2016 de 13 de julho de 2016 nomeou o Sr Deodivo Mendes dos Santos para atuar 
como fiscal do contrato nº 063/2016. 
 
No dia 23 de janeiro de 2016 nomearam o Sr Rafael Calci para atuar como novo fiscal do contrato, porém, após sua 
exoneração, no segundo termo de aditamento, foi novamente substituído o fiscal do contrato devido o desligamento do 
anterior, nomeando o novo fiscal o Sr Alessandro Sbardelotti, através da Portaria/CGAB nº 058/2017 de 13 de fevereiro 
de 2017. 
 
Recomendamos a Secretaria de Administração e Recursos Humanos que através das portarias para nomeação do fiscal 
de contrato, informem na portaria além do nome completo, o cargo e a lotação do servidor, afim de que se possa 
verificar a segregação de função, já que o responsável pela requisição do serviço não pode ser o mesmo que atestar a 
execução. 
 
 
 
2.3.7 Dos Contratos e seus Aditivos: 
 
Segundo Art. 57. Da Lei 8.666/93 - A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

 
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais 
e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 
sessenta meses; 
 
V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 
(cento e vinte) meses, caso haja interesse da administração. 
 
§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais 
cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
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I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as 
condições de execução do contrato; 
 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; 
 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 
 
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento 
contemporâneo à sua ocorrência; 

 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que 
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis 
aos responsáveis. 

 
§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 
competente para celebrar o contrato. 
 
Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 
§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no 
caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 
acréscimos. 
 
O transporte escolar é um serviço de natureza contínua e, portanto, não poderá sofrer interrupções. Foram constatados 
que a Municipalidade efetuou diversos aditamentos, das quais serão objetos de análise a seguir. 
 
Todas as inclusões/exclusões de linhas foram demonstradas nas respectivas solicitações de aditamentos, bem como os 
resumos dos aditamentos foram publicados no diário oficial da União. 
 

 
 

Após analisarmos todas as inclusões/exclusões de linhas conforme tabela acima, não foram identificados nos 
aditamentos como são feitos os MAPEAMENTOS dos trajetos percorridos em cada linha, bem como às quilometragens 
citadas para os aditivos. 
 
Solicitamos esclarecimentos junto a Secretária Municipal de Educação Maria Madalena Baratella quanto da existência de 
tais controles, sendo nos informado o seguinte: 
 
“Considerando, também, que é dever do Estado e do Município o atendimento ao educando através do programa de 
transporte para frequentar as aulas regularmente; 

Nº ADITIVO TIPO DE ALTERAÇÃO
DATA 

INÍCIO
DATA FIM VALORES

VARIAÇÃO % 

CONTRATO

VARIAÇÃO % 

ACUMULADA

VALOR 

ACUMULADO

01/2016 AUMENTO DE PERCURSO/VALOR 02/08/2016 30/04/2017 1.354,50R$            0,06% 0,06% 2.107.031,47R$   

02/2017 ALTERAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO 02/08/2016 30/04/2017 -R$                       0% 0,06% 2.107.031,47R$   

03/2017 AUMENTO DE PERCURSO/VALOR 02/08/2016 30/04/2017 3.373,74R$            0,16% 0,22% 2.110.405,21R$   

04/2017 PRORROGAÇÃO PRAZO + VALOR 01/05/2017 31/12/2017 11.306,07R$          0,54% 0,76% 2.121.711,28R$   

05/2017 AUMENTO DE PERCURSO/VALOR 01/05/2017 31/12/2017 205.494,23R$        9,76% 10,52% 2.327.205,51R$   

06/2017 AUMENTO DE PERCURSO/VALOR 02/08/2016 31/12/2017 5.293,81R$            0,25% 10,77% 2.332.499,32R$   

07/2017 PRORROGAÇÃO PRAZO + REDUÇÃO PERCURSO 01/01/2018 30/09/2018 528,86-R$                -0,03% 10,75% 2.331.970,46R$   

08/2018 AUMENTO DE PERCURSO/VALOR 15/03/2018 30/09/2018 2.779,17R$            0,13% 10,88% 2.334.749,63R$   

09/2018 AUMENTO DE PERCURSO/VALOR 02/04/2018 30/09/2018 25.741,17R$          1,22% 12,10% 2.360.490,80R$   

10/2018 REDUÇÃO DE PERCURSO/VALOR 02/05/2018 30/09/2018 13.287,15-R$          -0,63% 11,47% 2.347.203,65R$   

11/2018 AUMENTO DE PERCURSO/VALOR 02/05/2018 30/09/2018 4.832,54R$            0,23% 11,70% 2.352.036,19R$   

TABELA DOS CONTRATOS E ADITIVOS

2.105.676,97R$                        VALOR GLOBAL CONTRATO:
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Considerando que o transporte escolar é atendido de forma compartilhada pelo Estado (SEDU) e pelo Município; 

 
Considerando que as linhas atendidas pelo transporte são mapeadas, constando arquivo dos roteiros; 

 
Considerando que quando há novas demandas de transporte escolar (inclusão/exclusão de linhas/ roteiros e/ou alteração 
de linhas/roteiros) as mesmas são informadas pelos pais/responsáveis que entram em contato com esta Secretaria ou 
com a Secretaria de Transportes, bem como, algumas demandas são advindas das escolas, quando os responsáveis vão 
registrar novas matrículas; 

 
Esclarecemos que os trajetos solicitados são devidamente verificados, in loco, pelo Gerente de Transporte Escolar, Sr 
Alessandro Sbardelotti, confirmando a necessidade das demandas solicitadas; 
 
Esclarecemos, ainda, que para verificação dos roteiros, é utilizado o veículo da Prefeitura que faz o roteiro medindo o 
trajeto por meio de “zerar” o velocímetro e traçar o percurso necessário. Por orientação da SEDU, pode ser utilizado 
também o programa GPS, por meio do celular. 

 
Em relação a alteração de trajetos de alunos da rede estadual, os mesmos são devidamente autorizados pela Secretaria 
de Estado da Educação – SEDU. 

 
Sendo assim, após feitas as verificações são realizados os pedidos de aditivo no transporte escolar (aumento e/ou 
redução de linhas/roteiros; inclusão e/ou exclusão de linhas/roteiros).” 
 
Em uma leitura atenta aos esclarecimentos, bem como a demonstração in loco dos controles feitos pela Secretaria de 
Educação, é possível constatar que os controles são executados conforme exigências legais. 
 
É importante salientar, que a conferência dos quilômetros percorridos deve ser acompanhada pelo fiscal do contrato para 
que se obtenha a precisão/exatidão do que se busca aditar ou suprimir com a devida justificativa, até porque, subtende-se 
que este levantamento tenha sido feito antes da solicitação de contratação, não cabendo aditivo caso não se constate 
que de fato houve acréscimo de alunos/percursos ou semelhante. 
 
 
2.3.8 Parecer Jurídico: 
 
Segundo Art. 38, inc. VI e parágrafo único da Lei 8.666/93: 
 
O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e 
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e 
ao qual serão juntados oportunamente: 
[...] 
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; 
[...] 
Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem 
ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 
 
Segundo o parecer jurídico desta Municipalidade, foi orientado a constar no Termo de Referência e Minuta do Edital, na 
fase de habilitação, solicitação de comprovação de credenciamento para expedição de serviço de transporte escolar junto 
ao DETRAN-ES, a qual foi atendida em partes, pois não foram especificados conforme recomendado pela Procuradoria, 
apenas informando que o contratado deverá atender as exigências da IN 074/2014, inclusive já mencionado neste 
parecer técnico no item 2.3.4 – Do Termo de Referência. 
 
Foi exigido ainda clausula que trata de visita técnica, da qual consta no edital, item 5 – Da visita Técnica, porém não se 
observou a recomendação de exigir da contratada, no ato da assinatura do contrato, a comprovação de frota, uma 
relação de veículos que atenda as especificações do edital.   
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De sorte, os controles são executados pela Secretaria Municipal de Educação, o que minimiza um pouco os achados.  
 
O parecer jurídico da Procuradoria Municipal, salvo quando ilegais, não vincula o gestor a seguir o entendimento dos 
pareceristas, porém a atenção minuciosa das recomendações possibilita à Administração o conhecimento das variáveis 
necessárias para a tomada de decisão mais segura, e quando por divergência de entendimento optar-se pelo não 
seguimento, deverão ser justificados. 
  
Recomendamos para as próximas licitações atenção minuciosa ao parecer jurídico, e quando a Administração deixar de 
seguir qualquer recomendação, devida a divergência de corrente, que a Administração justifique fundamentadamente 
os motivos de não acompanhar o entendimento do parecerista. 
 
 
2.4 CONCLUSÃO: 
 
Pelos fundamentos acima expostos e, em face dos exames realizados por esta Unidade Central de Controle Interno não 
foi possível identificar inconformidade passível de apontamento, mas apenas algumas recomendações para as próximas 
licitações. 
 
Foi recomendado para as próximas licitações que o setor de licitações e contratos atente-se aos requisitos das 
Instruções Normativas, e que, na realização das licitações na modalidade Pregão utilizem-se obrigatoriamente pela forma 
Eletrônica, e caso a administração opte pelo Presencial, quando comprovada a sua inviabilidade ou que aquela não seja 
a melhor opção para o Município, que se justifiquem os motivos da escolha no processo. 
 
Recomendamos ainda ao Setor Jurídico que se atente em seus Pareceres Jurídicos, da necessidade de se adotar como 
regra a realização de pregão na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade ou quando a autoridade 
competente julgar conveniente que o pregão seja realizado na forma presencial, desde que devidamente justificado. 
 
Seguindo o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo – TCEES, recomendamos para as 
próximas licitações que tenha o mesmo objeto, que passe a seguir o entendimento do TCEES, e exigir para fins de 
comprovação de qualificação técnica o registro ou inscrição na entidade profissional competente que fiscalize a 
atividade básica ou o serviço preponderante da licitação (Acordão TC-833/2017 TCEES), e não o registro no 
Conselho Regional de Administração - CRA, pois segundo o TCEES, não é o órgão competente para fiscalizar a atividade 
básica ou o serviço preponderante da licitação em questão, pois não demandam conhecimentos em administração 
pública nem privada, e sim, aqueles pertinentes à condução de veículos, sendo necessária apenas a habilitação do 
condutor e treinamento especifico perante o DETRAN. 
 
Recomendamos ao setor de Licitações e a Secretaria Municipal de Educação que atente-se à portaria nº 43-R art. 4º 
para as próximas licitações com base no Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES, enviando a minuta do 
edital a Secretaria do Estado da Educação para publicação no site, dando maior transparência e incentivando 
competitividade. 
 
Recomendamos para o próximo procedimento licitatório, que o Termo de Referência e a Minuta do edital sejam mais 
bem elaborados, observando as melhores práticas no modelo disponibilizado pelo Programa Estadual do Transporte 
Escolar - PETE/ES, adequando quando necessário às necessidades do Município, sem, no entanto retirar cláusulas 
essenciais que possam prejudicar a Administração ou restringir a competição. 
 
Recomendamos a Secretaria de Administração e Recursos Humanos que através das portarias para nomeação do fiscal 
de contrato, informem na portaria além do nome completo, o cargo e a lotação do servidor, afim de que se possa 
verificar a segregação de função, já que o responsável pela requisição do serviço não pode ser o mesmo que atestar a 
execução. 
 
Recomendamos para as próximas licitações atenção minuciosa ao parecer jurídico, e quando a Administração deixar de 
seguir qualquer recomendação, devida a divergência de corrente, que a Administração justifique fundamentadamente 
os motivos de não acompanhar o entendimento do parecerista. 
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No universo de contratações por esta Municipalidade extraiu-se do sistema de controladoria uma amostra para testes de 
auditoria, adotando-se como critérios a materialidade de contratos na modalidade Pregão, conforme estabelecido e 
aprovado no Plano Anual de Auditoria (PAAI) para o exercício de 2018. 
 
É importante salientarmos que o objetivo deste trabalho não é punir ou aportar erros, mas orientar a administração dos 
fatos que poderiam vir a impactar negativamente ao Município.  
 
Assim sendo, independentemente de tomar ciência do fato ocorrido ou não, qualquer prejuízo que venha ocorrer na 
administração o ordenador da despesa é corresponsável, e a auditoria interna tem como objetivo ajudar a detectar 
fraudes, erros, desperdícios, simplificar tarefas, servir de ferramenta de apoio à gestão e transmitir informações aos 
administradores sobre o desenvolvimento das atividades executadas, podendo inclusive evitar que a administração venha 
no futuro ter que responder por prejuízos causados ao erário quanto à falta de controle e conhecimento dos fatos que 
ocorreram na sua administração. 
 
É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências/recomendações apontadas neste Relatório não deve se 
restringir às situações nele mencionados, visto que foram identificados mediante amostragem, não podendo descartar, 
portanto, a possibilidade de ocorrência de outras situações ora não detectadas. 
 
Após as análises efetuadas, com base nas disposições estabelecidas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02 que dispõem 
sobre normas gerais de Licitação, esta Unidade Central de Controle Interno entende que os requisitos da lei foram 
atendidos, opinando assim pela regularidade para os pontos elencados. 
 
É o parecer... 

 
Santa Teresa-ES 14 de Agosto de 2018. 
 

06: Reforma do telhado, reparos do madeiramento, e outros serviço do CRAS. 
Cód Tipo Processo Órgão Objeto Achado Prop/Alerta

s 
Situação 

06 Carta Convite Processo 
4780/2017 

Assistên
-cia 

Social 

Reforma do telhado, reparos do 
madeiramento, e outros serviço do 
CRAS. 

 
- 

 
- 

 
Concluído 

 
Universo do ponto de Controle: 01 Carta Convite – Valor: R$ 57.188,56 
Amostra Selecionada: 01 Carta Convite – Valor: R$ 57.188,56 
 
Nº do processo: 4780/2017 
Fornecedor: Construtora Padrão Ltda 
Objeto: Reforma do telhado, reparos do madeiramento, e outros serviço do CRAS. 
Fundamento legal: Convite art. 22 § 3o 

Valor: R$ 57.188,56 
 
1. INTRODUÇÃO 
A presente auditoria fundamenta-se no processo número 4780/2017, visando atender ao Plano Anual Auditoria Interno 
(PAAI) relativo ao exercício de 2018, realizando auditoria no procedimento licitatório de Carta Convite, com a finalidade de 
verificar o atendimento dos princípios da legalidade, economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e da 
eficiência do procedimento licitatório. 
 
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 
inexigibilidade de licitação com os normativos vigentes. 
 
 
1.2 FUNDAMENTAÇÃO: 
Carta Convite: modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 
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cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 
 
1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 
Entrevista, análise documental, exames dos registros, conferência de cálculos e correlação das informações obtidas. 
  
2. EXAME TÉCNICO: 
 
2.1 DOS ACHADOS: 
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Nº do processo: 4780/2017

Fornecedor: CONSTRUTORA PADRÃO

Objeto: Reforma do telhado, reparos do madeiramento, forro PVC, calhas pluviais e pintura no teto das salas de apoio, bem como de toda fachada.

Fundamento legal: Lei 8.666/93 Art. 22 III

Valor: R$ 57.188,56 (Cinquenta e sete mil reais, cento e oitenta e oito e cinquenta e seis centavos)

Item

1. Comissão (permanente ou especial) de licitação: BASE LEGAL S N NA FL

1.1 Os membros da comissão de licitação estão impedidos nos termos do art 9º?
Lei 8.666/93

art. 9º
X 102

1.2

A comissão é composta de pelo menos três membros, sendo ao menos dois deles servidores

qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsáveis

pela licitação art. 51º, caput?

Lei 8.666/93

art. 51º
X 102

1.3 No caso de comissão permanente: 
Lei 8.666/93

art. 51º

a. A investidura dos membros excedeu a um ano? X

b. Não houve a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período

subsequente?
X

2. Processo administrativo BASE LEGAL S N NA FL

2.1 Para iniciar a licitação houve:  art. 38, caput X

a. Abertura de processo administrativo? X

b. Autuação do processo? X

c. Protocolo do processo? X

d. Numeração do processo? X

e. Autorização da Licitação? X 29

f. Indicação sucinta do objeto? X 107

g. Indicação de recurso orçamentário para a despesa? X 108

2.2 O processo contém: Lei 8.666/93

a. Edital/convite e anexos, quando for o caso? art. 38º I X 107

b. Comprovante de publicação de resumo de edital ou da entrega do convite? art. 38º II X 152

c. Ato de designação da comissão de licitação, ou do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do

responsável pelo convite?
art. 38º III X 102

d. Original das propostas e documentos que as instruem? art. 38º IV X

e. Atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora? art. 38º V X 424

f. Pareceres técnicos ou juridicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade? art. 38º VI X 103

g. Ato de homologação da licitação? art. 38º VII X 426

h. Ato de adjudicação do objeto? art. 38º VII X 427

i. Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões? art. 38º VIII X

j. Despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado

circunstanciadamente?
art. 38º IX X

l. Termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso? art. 38º X X 450

m. Exame prévio, pela assessoria jurídica da administração, de minutas de editais, contratos,

acordos, convênios ou ajustes?
parágrafo único X 447

3. Edital BASE LEGAL S N NA FL

3.1
A minuta do edital foi previamente examinada e aprovada pela assessoria juridica da

administração?

art. 38, parágrafo 

único
X

3.2 O original do edital está: art. 40, §1º

a. Presente no processo? X

b. Rubricado em todas as folhas? X

c. Datado e assinado pela autoridade que o expediu? X

3.3
Tendo havido modificação no edital que afetasse a formulação das propostas, houve divulgação

pela mesma forma anterior e reabriu-se o prazo inicialmente estabelecido?
art. 21, §4º X

3.4
O aviso do edital publicado contém o local no qual se pode ler e obter o edital etodas as

informações sobre a licitação?
art. 21, §1º X 152

CHECKLIST CONVITE OBRAS E SERVIÇOS

Procedimento de Auditoria
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3.5 O preambulo do edital contém: art. 40, caput

a. Número de ordem em série anual? X

b. O nome da repartição interessada e de seu setor? X 107

c. A modalidade? X 107

d. O regime de execução? X 107

e. O tipo de licitação? X 107

f. A menção que será regida pela Lei nº 8.666/93? X 107

g. O local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta? X 107

h. O local, dia e hora para inicio da abertura dos envelopes? X 107

3.6 No edital há descrição sucinta e clara do objeto da licitação? art. 40, I X 107

3.7 No edital há prazos e condições:

a. Para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos? art. 64 X 430

b. Para execução do contrato? X

c. Para entregar o objeto da licitação? X

3.8 No edital há previsão de sanções para o caso de inadimplemento? art. 40, III X 120

3.9 No edital há indicação do local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico? art. 40, IV X 107

3.10
O edital contém indicação se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de

licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido? 
art. 40, V X

3.11
No edital há indicação das condições para participação na licitação e a forma de apresentação das

propostas?
art. 40, VI X 60

3.12 No edital há critério para julgamento com disposições claras e parâmetros objetivos? art. 40 VII X 66

3.13

No edital há indicação de locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação a distância

em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às

condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto?

art. 40. VIII X

3.14
No edital há indicação de condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e

estrangeiras, no caso de licitações internacionais?
art. 40. IX X

3.15

No edital há critério de reajuste que retrate a variação efetiva do custo de produção (com ou sem

adoção de índices específicos ou setoriais), desde a data prevista para apresentação da proposta, ou

do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela?

Obs.: Essa exigência pode ser dispensada para compras de entrega imediata (30 dias para entrega a

partir da apresentação da proposta)

art. 40 §4º. I X 73

3.16

No edital há indicação dos limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de

obras ou serviços que foram obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas

ou tarefas?

art. 40. XIII X

3.17 No edital há condições de pagamento prevendo: art. 40. XIV

a. Prazo de pagamento não superior a 30 dias, contados apartir da data final do periodo de

adimplemento de cada parcela?
X 68

b. Cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de

recursos financeiros?
X 47

c. Critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de

adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento?

Obs: A atualização pode ser dispensada para compra de entrega imediata.

X 69

d. Compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos, bem como descontos por

eventuais antecipações de pagamentos?
X

e. Exigência de seguros, quando for o caso? X

3.18 Fazem parte do edital, como anexo, conforme o caso:

a. Projeto básico/ Termo de Referência e/ou executivo? X 149

b. Orçamentos estimados em planilhas de quantitativos e preços unitários? X 130

c. Minuta do contrato? X 131

d. Especificações complementares e as normas de execução pertinetes à licitação? X 149

3.19
Caso haja autilização de sistema informatizado de consulta direta para atender ao art. 32 §2º, o

mesmo está indicado no edital?
art. 32 §2º X

4. Convite BASE LEGAL S N NA FL

4.1
O valor estimado da contratação [art. 23. caput] está dentro do limite para obras e serviços de

engenharia [art. 23. I. a] ou para compras e demais serviços [art. 23. 11. a]?
Lei 8.666/93 X 114

4.2 Os interessados são do ramo pertinente ao objeto? art 22 §3º X

4.3
Escolheu e convidou mínimo de três interessados? Caso contrário, se enquadra no art. 22 §7º

limitação de mercado ou manifesto desinteresse devidamente justifícado no processo? 
art. 22. §7º X

4.4 Afixou cópia do convite num local apropriado? art. 22 §3º X 151
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2.2 DAS CONSTATAÇÕES: 
 
Convite é modalidade realizada entre interessados do ramo de que trata o objeto da licitação, escolhidos e convidados 
em número mínimo de três pela Administração. 
 
DA COMISSÃO 
O processo analisado foi o de número 4780/2017, trata-se de uma licitação na modalidade convite com base na Lei 
8.666/93 Art. 22 III. 
 
Segundo a Lei 8.666/93 Art. 51 - A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou 
cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 
(três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos 
órgãos da Administração responsáveis pela licitação. 
 
Foram designadas para a comissão permanente de licitação e cadastro deste processo as servidoras Vania Barth 
(Presidente), Iliani Totola Knupp (Suplente da Presidência) e; Cristine Souza da Cruz (membro titular) e Flavíula Coffler 
(suplente), com atribuições de processar e julgar a habilitação e propostas dos licitantes, respeitando-se assim o art. 51 
da Lei 8.666/93. 
 
Designou-se ainda as Servidoras Flavíula Coffler, Cristina Vieira de Andrade, Iliani Totola Knupp como titulares, e Priscila 
Maria Pizziolo da Motta, Sonia Maria Sculz e Cristiane Souza da Cruz Oliveira como suplentes, sendo a presidente desta 
comissão a servidora Flavíula Coffler, constituindo-se assim a comissão permanente de cadastro para inscrição em 
registro, alteração e cancelamento cadastral. 
 
DO PRAZO MÍNIMO DE RECEBIMENTO DO CONVITE E A DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 
A equipe de auditoria constatou que no Convite nº 01/2017 foi respeitado o prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis entre o 
recebimento do respectivo convite e a data da abertura da licitação, conforme preceituado no artigo 21, §2º, inciso IV, da 
Lei 8.666/93, situação demonstrada no quadro que reproduzimos a seguir:  

 

 
 
Os convites foram assinados e com o atesto de recebimento pelo responsáveis das 3 (três) empresas convidadas para 
certame licitatório.  

 
 

4.5
Demais interessados são cadastrados e manifestaram seu interesse com antecedência de até 24

horas da apresentação da proposta?
art. 22 §3º X

4.6 Respeitou o prazo mínimo de cinco dias úteis para recebimento da proposta? art. 21 §2º IV X 152

4.7

A cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado ao de convite(s) anterior(es), e

havendo cadastrados não convidados nas últimas licitações, convidou-se, no mínimo, mais um

interessado?

 art. 22 §6º X

4.8 Parcelou obra ou serviço? art. 23 §5º X

Base Legal Lei 8.666/93 e  seus artigos.

Data do Aviso Publicado

Data 

Abertura
Empresas Convidadas Via carta convite

Data 

Recebimento

25/07/2017 03/08/2017 CONSTRUTORA W & R LTDA 26/07/2017

25/07/2017 03/08/2017 JP PRÉ MOLDADOS LTDA ME 26/07/2017

25/07/2017 03/08/2017 J T NAITZEL OLIOSI ME 26/07/2017

CONVITE 01/2017
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As empresas JT Naitzel Oliosi ME e Construtora W&R Ltda EPP protocolaram os envelopes, não havendo 
representantes presentes. Foram abertos os envelopes de habilitação e os documentos neles contidos foram analisados 
e rubricados pelos presentes. Após análise da documentação, a mesa declarou inabilitadas as empresas: J T Naitzel 
Oliosi por não apresentar acervo técnico (alínea “L” do item 5.2.1 da carta convite) e a empresa LA Soluções & 
Serviços Ltda por não apresentar acervo técnico para remoção e retirada de madeiramento e telhado. 
 
DOS PRAZOS PARA RECURSOS 
 
Assim, após inabilitação da empresa J T Naitzel Oliosi, e esta não estando presente, a comissão permanente de 
licitação observando o subitem 1 do item 6.2 da carta convite, decide suspender a licitação para cumprimento do prazo 
recursal conforme previsto no capítulo XVI da carta convite. 
 
Atendendo ao art. 109 da Lei 8.666/93, a comissão permanente de licitação publicou no dia 03 de agosto de 2017 a 
habilitação das empresas CONSTRUTORA W&R LTDA, CONSTRUTORA PADRÃO LTDA e GONÇALVES 
ENGENHARIA LTDA. 
 
Após o prazo recursal, no dia 10 de agosto de 2017, as empresas habilitadas CONSTRUTORA W&R LTDA, 
CONSTRUTORA PADRÃO LTDA e GONÇALVES ENGENHARIA LTDA, foram convocadas para comparecerem no dia 
11 de agosto de 2017 para a abertura dos envelopes. 
 
DAS PROPOSTAS: 
 

Data do Aviso Publicado

Data 

Abertura
Empresas que solicitaram carta convite via e-mail

Data 

Recebimento

25/07/2017 03/08/2017 CONSTRUTORA SILVA & MAIER LTDA -ME 27/07/2017

25/07/2017 03/08/2017 CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA 27/07/2017

25/07/2017 03/08/2017 ALPS CONSTRUTORA EIRELI 27/07/2017

25/07/2017 03/08/2017 R & L DECORAÇÕES 27/07/2017

25/07/2017 03/08/2017 PARNA SERVICE 26/07/2017

25/07/2017 03/08/2017 ULTRA COM CONSTRUTORA LTDA - ME 27/07/2017

25/07/2017 03/08/2017 CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO SOEIRO 26/07/2017

25/07/2017 03/08/2017 CONSERMA - SERVIÇO, MANUN. E TRANSPORTE LTDA 27/07/2017

25/07/2017 03/08/2017 MATIX XONSTRUTORA LTDA 26/07/2017

25/07/2017 03/08/2017 SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI EPP 26/07/2017

25/07/2017 03/08/2017 CONSTRUTORA SANTA TERESA 25/07/2017

25/07/2017 03/08/2017 CONSTRUTORA PADRÃO 25/07/2017

Data Abertura

J T NAITZEL OLIOSI ME 03/08/2017

CONSTRUTORA W & R LTDA EPP 03/08/2017

CONSTRUTORA PADRÃO LTDA EPP 03/08/2017

GONZALES ENGENHARIA LTDA EPP 03/08/2017

LA SOLUÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME 03/08/2017

Empresas que apresentaram propostas
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Assim, no dia 11 de agosto de 2017, a comissão de licitação declarou vencedor a CONSTRUTORA PADRÃO LTDA, por 
ter ofertado o melhor preço e ter atendido a todas as exigências da carta convite em referência. 
 
DOS ORÇAMENTOS 
Analisando o processo, a equipe de auditoria constatou que inicialmente o valor orçado no primeiro momento realizado, 
anteriormente, pelo Sr Bernardo Zambon no cargo de engenheiro Civil naquele período, o qual ficou bem abaixo do valor 
orçado nessa proposta pelo Sr Pedro Jayme Lani Junior engenheiro civil atual. 

 

 
A dotação orçamentária informada inicialmente foi: 
  
Atividade: 010018.0824400021.010 – Construção, reforma e ampliação de unidades da ação social. 
Elemento despesa: 44905100000 – Obras e instalações 
Fonte: 1000 – Recursos Ordinários 
Ficha: 329 – podendo suplementar nas fichas: 328 e 330, fonte: 1000. 
 
Em 05 de maio de 2017 foi solicitada mudança na fonte de recursos 1000 para 1399 devido a queda de arrecadação de 
recursos ordinários, reprogramando o plano de aplicação através do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da 
Pobreza – FUNCOP. 
 
Após nova análise por parte do engenheiro civil foi encaminhado para providencias nova dotação orçamentária a seguir: 
 
Atividade: 010018.081220002.009  - Elemento despesa: 44905100000 - Fonte: 1399 -Ficha: 281 
 
Informando ainda, que será suplementado por superávit financeiro considerando que os recursos permanecem na conta 
do FUNCOP de nº 24.327.728. 
 
Com base no processo verificou-se à folha 28 as seguintes considerações relatadas pela subsecretária de assistência 
social – Ivonete Maria Morão Corteletti: 
 
“Considerando que o Governo do Estado esteve no município de Santa Teresa para capacitar a equipe quanto ao gasto e 
prestação de contas do FUNCOP no dia 18/04/2017, onde as técnicas do Estado (Fabiana e Mara), após breve olhar da 
planilha orçamentária, orientaram verbalmente que o Município reveja a referida planilha de reforma, pois dentro de sua 
experiência em análise de prestação de contas do FUNCOP junto ao Governo do Estado, acreditam que este valor seja 
insuficiente e ainda, que com recurso do FUNCOP não será possível aditar contrato com a empresa ganhadora, caso o 
recurso seja acima do valor solicitado no plano de aplicação... Solicitamos a este setor que faça uma avaliação da 
planilha apresentada às folhas 19 à 27, para que possamos dar os devidos encaminhamento, objetivando a efetivação do 
conserto do telhado do CRAS, assim como a pintura do mesmo equipamento.” 
 

VALOR ORÇADO:      R$ 78.626,78

NOME: VALOR DAS PROPOSTAS:

CONSTRUTORA W & R LTDA R$ 78.500,32

CONSTRUTORA PADRÃO LTDA R$ 57.118,56

GONÇALVES ENGENHARIA LTDA R$ 64.473,98

ORÇAMENTO NOME VALOR

1º Planilha 

Orçamentária
Bernardo Zambon R$ 56.904,52

2º Planilha 

Orçamentária
Pedro Jayme Lani Junior R$ 78.626,79

Variação R$ R$ 21.722,27

Variação % 38,17%
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A nosso entender tais relatos não podem por si só ensejar um aumento de 38% sem as devidas justificativas plausíveis. 
Diante do fato solicitamos esclarecimento fundamentado quanto ao aumento apresentado no respectivo 
orçamento. 
 
COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE PERTINENTE E COMPATÍVEL COM O 
OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
Conforme Inciso II c/c §1º ambos do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/1993: 
 
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 
 
Da análise do Convite nº 01/2017, que teve por objeto a Contratação de empresa especializada para obra de reforma do 
centro de referencia da assistência social CRAS do Município de Santa Teresa – ES, contemplando a renovação de 
toda a cobertura de telhas dos telhados existentes, reparos no madeiramento que estiver deteriorado, assim 
como retirada e reinstalação de forros de PVC que estiverem deslocados ou precisarem de reforços, além de 
instalação de calhas pluvial e de novo emassamento e pintura nos tetos das salas de apoio, bem como a pintura 
de toda fachada, foi constatado por esta equipe de auditoria que a Comissão Permanente de Licitação exigiu a 
comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através da 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público anexado ao processo em análise, inclusive 
com a demonstração de trabalhos executados pelas empresas com as mesmas características. 
 
Apresentaram aptidão para desempenho de atividade pertinente, compatível com o objeto da licitação as empresas 
Construtora Padrão Ltda, Gonzales Engenharia Ltda e W&R Engenharia Ltda. 
 
Foram inabilitadas as empresas J T Naitzel Oliosi por não apresentar acervo técnico (alínea “L” do item 5.2.1 da carta 
convite) e a empresa LA Soluções & Serviços Ltda por não apresentar acervo técnico para remoção e retirada de 
madeiramento e telhado, construção de telhado em telha de fibrocimento inclusive madeiramento (alínea “L” do item 5.2.1 
da carta convite). 
 
DA PUBLICIDADE 
 

A respeito da ausência da afixação do instrumento convocatório, selecionamos alguns enunciados que demonstram a 
importância da realização de tal procedimento. 
 
Vejamos o posicionamento do Tribunal de Contas da União – TCU: 
 
Licitação – Modalidade – Convite – Ato convocatório – Afixação – TCU  
Para os Ministros da 2ª Câmara do TCU, a falta de afixação da carta-convite em local apropriado pela Administração 
configura manifesta violação ao princípio da publicidade, inserido no art. 37 da Constituição Federal e no art. 3º da Lei nº 
8.666/93. 

 
Assim também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça – STJ: 
O convite não exige publicação, porque é feito diretamente aos escolhidos pela administração através de carta-Convite. A 
lei nova, porém, determina que cópia do instrumento convocatório seja afixada em local apropriado, estendendo-se 
automaticamente aos demais cadastrados na mesma categoria, desde que manifestem seu interesse até vinte e quatro 
horas antes da apresentação das propostas (art 22 parágrafo 3º). 
 
Na análise dos autos foi constatado às folhas 154 a 156 do processo 4780/2017 Carta Convite nº 01/2017, cópias do 
convite enviado aos participantes, além de fazer prova à pagina 151 de que havia afixado cópia do instrumento 
convocatório em local apropriado conforme exigido pela Lei 8.666/93, art. 22 §3º, demonstrado a seguir: 
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Analisando o parecer jurídico as folhas 103 a 106, foi orientado pela procuradoria deste Município: 
 
“Convite, não há exigência legal de publicidade em diários oficiais e ou jornais de grande circulação, sendo que tal 
publicidade poderá ser realizada somente pela sua afixação em local visível na própria administração, como em um 
quadro de avisos, por exemplo. 
 
Assim sendo, embora não haja a determinação de publicação do aviso do edital do convite em jornal, mas apenas a 
comunicação direta aos convidados e afixação do aviso em mural, sugere-se que a administração avalie a conveniência 
de divulgar-se a licitação, por extrato, em jornal de circulação na região, possibilitando, com tal medida, possibilitar a 
participação de eventuais interessados...” 
 
Dessa forma, esta modalidade de licitação é a única modalidade que a lei não exige publicação de edital, já que a 
convocação se faz por escrito, com antecedência de 5 dias úteis (art.21 § 2º, IV), por meio da chamada carta-convite.  
 
Primeiramente, é importante verificar quando a legislação obriga ou não que a publicidade seja feita na imprensa oficial, 
visto que o legislador é cauteloso ao prevê os atos que obrigatoriamente devem ser publicados no Diário Oficial, tal 
previsão visa assegurar a transparência e o controle externo dos atos administrativos. 
 
Porém como já fundamentado por esta procuradoria, mesmo não sendo obrigatório e, que independente de haver ou não 
obrigatoriedade, orientamos que sempre sejam publicados em jornais de circulação, inclusive em site da prefeitura, 
assegurando a supremacia do interesse público e a isonomia entre os licitantes, dando publicidade e transparência ao 
processo licitatório, evitando assim futuros questionamentos. 
 
Diante da orientação da Procuradoria deste Município, houve a publicação no Diário oficial Municipal (DOM) no dia 
25/07/2017 conforme folha 152. 
 
Como pode ser observado, o vencedor da melhor proposta foi exatamente o fornecedor que não foi convidado, inclusive 
com valor bem abaixo do segundo colocado, demonstrando a importância de dar publicidade aos atos administrativos, 
principalmente no caso de uma carta convite. 
 
Ainda na análise do item 4.7 do check list foi constatado com base no sistema de informação da Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa, que do período de 2010 até 2018, não foi identificado nenhum convite realizado para o mesmo objeto, 
idêntico ou assemelhado, ao convite 01/2017. Sendo assim atendidos os requisitos da Lei 8.666/93 art. 22 §6º. 
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DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DO CONTRATO 
 
Art. 61.  Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que 
autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos 
contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais. 
 
Conforme exigido pelo Artigo 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93 (Princípio da Publicidade), esta auditoria verificou que o 
contrato resumido foi efetivamente confeccionado e publicado conforme exigências, anexo à página 469 desse processo 
na data de 05/09/2017. 
 
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Inicialmente o contrato assinado junto à prefeitura de nº 074/2017 foi realizado em 29 de agosto de 2017 com prazo para 
finalização em 60 dias. 
 
Porém devido ao atraso na liberação do recurso pelo FUNCOP, a empresa executora da obra solicitou aditivo de prazo de 
90 dias para que haja tempo hábil para compactação dos termos financeiros, realocação do CRAS, e início das obras. 
Novamente em 19 de janeiro de 2018 a contratada solicita novamente aditivo de prazo até 25 de abril de 2018, quando 
então a obra deve ser entregue. 
 
Como o contrato não encerrou o exercício de 2017, a contabilidade anulou o empenho, e reempenhou no exercício 2018. 

 
No mês de fevereiro de 2018 ocorreu a primeira medição de entrega da obra, consequentemente o primeiro pagamento 
conforme demonstrado abaixo:  

 
 

Nº Pagamento Data Conta Pagamento Nº Empenho Nº Contrato Credor Vlr Pago Total

0000624 09/02/2018 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 0000317/2018 0000074/2017 CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME R$ 10.000,00

0000625 09/02/2018 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 0000318/2018 0000074/2017 CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME R$ 35.192,10

2      45.192,10 
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DA VERIFICAÇÃO IN LOCO 
 
A equipe de auditoria no dia 13 de abril de 2018 procedeu até ao CRAS para verificar o andamento da obra. Verificou-se 
que a obra foi efetivamente executada conforme fotos tiradas nesta data, porém por não possuirmos qualificação técnica 
quanto à avaliação da qualidade do serviço executado, iremos fazer algumas considerações ao fiscal do contrato quanto 
da entrega da obra, previsto para o dia 25 de abril de 2018. 
 

1. Cumeeira do telhado não ficou bem vedada, segundo funcionários do CRAS houve uma chuva um pouco forte e 
ocorreram vazamentos. O contratado foi notificado e ficou de resolver o problema. 

2. Forro de PVC ficou mal encaixado em um ponto específico conforme fotografias abaixo. 
3. Cano que sai das calhas colocadas pela contratada não estão ligadas à rede pluvial, caindo direto na entrada do 

CRAS.  
 

 

 
 
 
Constitui objeto do presente contrato a execução pela CONTRATADA, sob o regime de empreitada por preço unitário os 
seguintes serviços: 
 

a) Renovação de toda cobertura de telhas do telhado existente, reparos no madeiramento que estiver deteriorado; 

b) Retirada e reinstalação de forros de PVC que estiverem deslocados ou precisarem de reforços; 

c) Instalação de calha pluvial no beiral de telhado frontal da unidade; 
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d) Emassamento e pintura nos tetos das salas de apoio; e 

e) Pintura de toda fachada. 

 
Analisando o TERMO DE REFERÊNCIA foi observado na descrição do objeto item 3.3.1 o seguinte: 
 
3.3.1 – Deverá ser instalada cobertura nova de telhas de fibrocimento de 6.0 mm, com sobreposição mínima de 20 cm na 
longitudinal e 5 cm na transversal, de forma que seja garantida o isolamento de águas de chuva no telhado, visto 
que este é o principal objetivo desta reforma, qualquer equívoco cometido durante a execução deste serviço 
deverá ser refeito de imediato, não importando qual dimensão do retrabalho a ser feito. 
 
Logo, a cumeeira do telhado que não ficou bem vedada, o contratado fica obrigado a resolver o problema antes da data 
prevista para entrega. 
 
Ainda no TERMO DE REFERÊNCIA no item 3.6 diz o seguinte: 
 
3.6 Retirada do foro em réguas de PVC, inclusive retirada de perfis e a recolocação de forros em régua de PVC e perfis, 
considerando o reaproveitamento do material. 

 
3.6.1 – Foi considerado que cerca de 12 (doze) metros quadrados de forro PVC abaixo da cobertura de telhas do saguão 
principal, necessitam ser reemparelhados. A estimativa não contempla contato direto com o forro, e sim apenas uma 
estimativa visual, podendo o quantitativo deste item, sofrer variações. 
 
Conforme análise do edital e contrato assinado, não foi possível constatar em nenhuma parte do processo em análise que 
o forro PVC danificado deveria ser substituído pela contratada. 
 
Porém buscando dar maior efetividade ao serviço executado, orientamos a observância da cláusula décima quarta do 
contrato para a aquisição de novas folhas de PVC danificadas ou menos conforme demonstrado em foto, e conseguinte 
substituição, que pelos nossos cálculos, não passa de 20 folhas.  
 
Um valor irrisório que a nosso ver não pode ficar sem ser finalizado, já que a mão de obra já foi contratada. 
 
Orientamos ao fiscal do contrato atenção a esse ponto especial, pois provavelmente necessitará fazer a aquisição dessas 
folhas para que seja finalizado o forro conforme manda o termo de referência. 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 
 
14.4 Os preços unitários dos serviços não previstos serão determinados mediante acordo entre as partes, tomando-se 
como base os parâmetros apresentados nas composições de custo da CONTRATADA (preços de insumos básicos, BDI e 
encargos sociais). 
 
Em relação a calha e cano PVC para o escoamento da água da chuva identificamos outro problema.  
 
O cano PVC para o escoamento da água da chuva até a rua e ou caixas pluviais, não foram interligadas. Ou seja, toda a 
água da chuva que vem da calha caem direto na entrada do CRAS, fazendo com que uma poça d‟água fique em frente ao 
CRAS, dificultando a entrada de seus usuários. 
 
Conforme o item 3.5 do TERMO DE REFERÊNCIA diz o seguinte: 
 
3.5 – Calha de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016; e tubo 
PVC rígido soldável branco para esgoto, diâmetro 150mm (6‟‟), inclusive conexões: 
 
Para melhorar a recepção dos cidadãos no CRAS, optou-se por se contemplar a instalação de calha coletora de águas 
pluviais somente no beiral de telhado na frente da unidade, onde há a escada e a rampa da entrada principal, devendo a 
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mesma ser executada com caimento mínimo de 1% para a esquerda (conforme croqui/layout), e esta deverá conduzir a 
água coletada até a calçada do lado de fora da unidade, ou seja, a tubulação de PVC contemplada aqui no item 
3.6 todas as conexões (joelhos, curvas e outros) que forem necessários para tal serviço, ficando desde já a 
contratada responsável por executar os serviços demandados em paralelo (escavação em terra, demolição de 
concreto, e ou outros) por conta própria, ou comunicar/ solicitar antecipadamente a gerência do CRAS que entre em 
contato com a fiscalização ou com ISMOI – PMST, para que o serviço seja executado adequadamente. 
 
Como pode ser observado, o cano PVC que sai da calha tem que dar direto na calçada do lado de fora da unidade, ou 
caixas pluviais, ficando desde já a contratada responsável por executar os serviços demandados em paralelo (escavação 
em terra, demolição de concreto, e ou outros) por conta própria, e o fiscal do contrato só aceitar a obra entregue após 
adequações. 
 
 
2.4 CONCLUSÃO: 
 
Os trabalhos de auditoria focaram aspectos relacionados à conformidade, à eficiência e à eficácia da contratação; 
aspectos relacionados com a efetiva execução dos trabalhos executados e com a boa governança, recomendando 
melhorias nos processos conforme as constatações, jurisprudências e boas práticas identificadas. 
 
Porém, pelos fundamentos acima expostos e, em face dos exames realizados por esta Unidade de Auditoria Interna 
verificou-se a necessidade de apontamento de algumas inconformidades verificadas, passíveis de recomendações. 
 
Encaminharemos o processo ao setor de planejamento para ciência dos fatos apurados e que sejam justificados 
a disparidade do valor dos orçamentos. 
 
Solicitamos ainda que os apontamentos e recomendações efetuados sejam respondidos a essa Unidade Central 
de Controle Interno no prazo de 5 (cinco) dias, e que após a última medição e entrega da obra, sejam anexados a 
esse processo o material fotográfico que comprove os reparos acatados. 
No universo de contratações por esta Municipalidade extraiu-se do sistema de controladoria uma amostra para testes de 
auditoria, adotando-se como critérios contratos na modalidade carta-convite, conforme estabelecido e aprovado no Plano 
Anual de Auditoria (PAAI) para o exercício de 2018. 
 
É importante salientarmos que o objetivo deste trabalho não é punir ou aportar erros, mas orientar a administração dos 
fatos que poderiam vir a impactar negativamente ao Município.  
 
Assim sendo, independentemente de tomar ciência do fato ocorrido ou não, qualquer prejuízo que venha ocorrer na 
administração o ordenador da despesa é corresponsável, e a auditoria interna tem como objetivo ajudar a detectar 
fraudes, erros, desperdícios, simplificar tarefas, servir de ferramenta de apoio à gestão e transmitir informações aos 
administradores sobre o desenvolvimento das atividades executadas, podendo inclusive evitar que a administração venha 
no futuro ter que responder por prejuízos causados ao erário quanto à falta de controle e conhecimento dos fatos que 
ocorreram na sua administração. 
 
É o parecer...   Santa Teresa-ES 26 de Abril de 2018.  
 
O processo foi justificado pelo engenheiro e encaminhado para ciência do Secretario Municipal de Assistência social e do 
Sr. Prefeito Municipal. 
 
 

Justificativa Setor de Engenharia do Municipio: 
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07: convênio de repasse financeiro nº 033/2014 - ACOMAST 

Cód Tipo Processo Órgão Objeto Achado Prop/Alerta
s 

07 Convênio 
de Repasse 
Financeiro 
033/2014 

Processo 
001676 
/2015 

Turismo Manutenção das atividades da 
“ACOMAST” realizadas pelos 

grupos folclóricos existentes na 
sede: Orchideenland (adulto), 
Kindlich Volkstanz (infantil) e 

uma banda de música Der Fritz 

Identificamos que no Convênio em 
Geral, não foram seguidas as 

metas estabelecidas conforme o 
Plano de Trabalho. 

O Município também não cumpriu 
o prazo para pagamento das 
parcelas, o que gerou vários 

atrasos por parte da Conveniada. 

Foram 
feitas 

recomenda
ções 

conforme 
descritas 

neste 
relatório. 

Auditoria interna extraordinária 
 
INTRODUÇÃO: 
Trata-se de uma auditoria interna extraordinária manifestada pelo Sr. Prefeito Municipal no convênio de repasse 
financeiro nº 033/2014 firmado entre o Município de Santa Teresa e a entidade Associação Cultural e Comunitária Alemã 
do Município de Santa Teresa - ACOMAST, na qual teve como objeto a manutenção das atividades da “ACOMAST” 
realizadas pelos grupos folclóricos existentes na sede: Orchideenland (adulto), Kindlich Volkstanz (infantil) e uma banda 
de música Der Fritz conforme estabelecido no Plano de Trabalho do Convênio.  
O valor da Parceria foi de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais) divididos a princípio em 8 (oito) parcelas de R$ 
1.462,50 (hum mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme Plano de Trabalho. 
 
OBJETIVOS: 
Atender a solicitação do Sr. Prefeito Municipal de acordo com manifestação na fls. 40 e 40 verso no processo 1676/2015, 
verificando 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. 
 
BASE LEGAL: 
Foram utilizadas como base na inspeção dessa parceria as seguintes legislações e os seguintes instrumentos legais: 

 Lei Federal n°8666/1993; 
 Convênio de Repasse Financeiro nº 033/2014; 
 Instrução Normativa do Sistema de Planejamento SPL nº 001/2014 (versão 1) 
 Constituição Federal de 1988. 

 
ACHADOS DE AUDITORIA 
 
De acordo com o escopo da auditoria acima descrito, o objetivo desta é a verificação se os repasses à conveniada 
atenderam aos requisitos na forma da lei. 
Inicialmente foram solicitados a Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPE) os processos que darão 
embasamento a presente auditoria. 
Normalmente, um convênio envolve quatro fases: 

 Proposição 

 Celebração/Formalização 

 Execução 

 Prestação de Contas 

Segundo a Secretária da SMPE, através do processo nº 9142/18 (à fls 03), relatou que não foram localizados todos os 
processos. 
 

 

PROCESSOS Nº DESCRIÇÃO DATA SETOR USUÁRIO

3860/2014 
Solicitação da Entidade ACOMAST ao Município propondo 

uma parceria para apoiar as suas atividades.
02/09/2015 PLANEJAMENTO Schirley

17108/2014 
Solicitação da Entidade para Liberação da 7ª Parcela do 

Convênio nº 033/2014. 
02/09/2015 PLANEJAMENTO Schirley

17109/2014 
Solicitação da Entidade para Liberação da 8ª Parcela do 

Convênio nº 033/2014. 
02/09/2015 PLANEJAMENTO Schirley

PROCESSOS NÃO LOCALIZADOS:

ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS NO SISTEMA DE PROTOCOLO
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A auditoria da parceria foi realizada então com base nos documentos e informações inseridas nos seguintes processos: 
 

 
 
É importante deixarmos claro que a auditoria será realizada somente na documentação disponibilizada, ou seja, na 
execução e nas prestações de contas, e nossa manifestação baseara-se nos achados desses processos.  
Constata-se de início falhas nos controles internos quanto da guarda dessa documentação por parte da Secretaria de 
Planejamento, pois é dever e responsabilidade do setor manter a guarda e conservação desses documentos. 
 
Segundo a cláusula sétima do convênio firmado: 
 
Cláusula Sétima: Da Prestação de Contas - A comprovação da execução deste convênio deverá ser feita, mensalmente, 
sob a forma de relatório, entregue até o dia 05 (cinco) dos meses subsequentes e a liberação da parcela referida da 
cláusula quinta será efetivada, após a aprovação de prestação de contas do mês anterior, pelo Município. 
Cláusula Quinta: Das Obrigações do Convenente – Repassar, mensalmente, até o dia 10 (dez) de cada mês, o valor de 
R$ 1.462,50 (hum mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), destinados a cobrir despesas 
referenciadas no Plano de Trabalho para 2014. 
 
Ainda segundo art. 116 § 3º I da Lei 8.666/93: 
§ 3º As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos 
casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes: 
I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma 
da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade 
ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da Administração 
Pública; 
 
Conforme destacado acima, só poderá haver a liberação de recurso quando a parcela anterior for aprovada, 
demonstrando a regular aplicação do recurso conforme plano de trabalho. 
 
Porém identificamos que 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª parcelas foram liberadas sem as devidas prestações de contas, o que a nosso 
entender, foram feitas de forma irregular, desrespeitando as cláusulas que regem o contrato, bem como o art. 116 § 3º I 
da Lei 8.666/93. Identificou-se ainda que as parcelas 5ª e 6ª foram liberadas em uma única parcela sem levar em conta o 
cronograma físico financeiro de execução do objeto. 
 
Todos esses pontos identificados são falhas grave do Município, especificadamente no setor onde foram autorizadas as 
liberações de recursos antes da prestação de contas, contrariando totalmente a Instrução Normativa e as cláusulas do 
convênio. 
 
Segue quadro demonstrativo de despesas baseada no Plano de Trabalho aprovado e preenchida conforme as 
Prestações de Contas realizadas ao longo das 6 (seis) parcelas do Convênio que foram repassadas à entidade. 

PROCESSOS 

Nº

DATA 

ABERTURA
DESCRIÇÃO

DATA LIBERAÇÃO 

RECURSO
SITUAÇÃO

8381/2014 06/06/2014
Solicitação da Entidade da Liberação da 1ª 

Parcela.
04/08/2014 Recurso liberado com 01 mês de atraso.

13393/2014 19/09/2014 Prestação de Contas da 1ª Parcela. - 14 dias de atraso na Prestação de Contas.

13403/2014 19/09/2014
Solicitação da Entidade da Liberação da 2ª 

Parcela.
06/10/2014

Recurso liberado conforme contrato do 

convênio.

16295/2014 17/11/2014
Solicitação da Entidade da Liberação da 3ª 

Parcela.
01/12/2014

Recurso liberado sem a Prestação de Contas 

da 2ª parcela.

16415/2014 18/11/2014 Prestação de Contas da 2ª Parcela. - 13 dias de atraso na Prestação de Contas.

17105/2014 03/12/2014
Solicitação da Entidade da Liberação da 4ª 

Parcela.
29/12/2014

Recurso liberado antecipadamente conforme 

contrato do convênio, bem como sem a 

prestação de contas da 3ª parcela.

17106/2014 03/12/2014
Solicitação da Entidade da Liberação da 5ª 

Parcela.
14/01/2015

Recurso liberado com 09 dias de atraso, sem 

prestação de contas da 4ª parcela.

17107/2014 03/12/2014
Solicitação da Entidade da Liberação da 6ª 

Parcela.
14/01/2015

6ª parcela liberada junta com a 5ª parcela, 

sem prestação de contas da 4ª e 5ª parcela.

17630/2014 11/12/2014 Prestação de Contas da 3ª Parcela. - 06 dias de atraso na Prestação de Contas.

1169/2015 23/01/2015 Prestação de Contas da 4ª Parcela. - Prestação dentro do Prazo

1676/2015 30/01/2015 Prestação de Contas da 5ª e 6ª Parcelas - Prestação dentro do Prazo

PROCESSOS LOCALIZADOS:
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A vigência do Convênio foi do dia 20 de maio de 2014 (data esta da sua assinatura) até o dia 31 de dezembro de 2014.  
Ao final da quarta parcela a entidade devolveu o valor de R$ 56,20 referente ao saldo remanescente que havia na conta. 
Através de ofício nº 27/2014 (folha 12 do processo 001676/2015) a entidade solicitou o arquivamento dos processos de 
solicitação de repasse financeiro das parcelas 7º e 8º por entender que não há necessidade de pagamento, pois não 
existe despesas remanescente de atividades desenvolvidas. 
 
Na parcela quinta e sexta, o Secretario de Turismo solicitou a devolução de R$ 450,00, por entender que as metas 
específicas 2 e 5 do plano de trabalho não foram realizadas, o que acarretou discursão quanto do valor real a ser 
devolvido. 
 
O setor de convênios avaliou a princípio que a meta 05 no valor de R$ 900,00 não foi utilizada, e a meta 02 só em parte, 
divergindo do entendimento da Secretaria de Turismo. Porém no dia 25/11/2015 em reunião, presentes a Secretaria de 
Turismo, Controladoria, Procuradoria e o setor de Convênio, havendo consenso quanto ao valor a ser devolvido de R$ 
450,00.  
 
Atualmente, no exercício de 2018, a Secretária de planejamento ainda em dúvida quanto à quitação dos valores a serem 
devolvidos, solicitou ao Prefeito Municipal que instaurasse a presente auditoria a fim de verificar o valor real a ser 
devolvido, que inclusive encontra-se pendente de aprovação até o momento. 
 
Segundo a Instrução Normativa Nº 02/2014 versão 01: 
 
Art. 20 - Os convênios deverão estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em 

Plano de Aplicação
Valor Total 

PLANO 

TRABALHO

Valor 

efetivamente 

Repassado

1ª Parc. 2ª Parc. 3ª Parc. 4ª Parc.
5ª e 6ª 

Parc.
Diferença

Despesas Contábeis + Encargos 3.600,00 2.700,00 450,00 774,28 519,69 674,98 1.335,51 -1.054,46

Despesas Administrativas 900,00 675,00 0,00 36,22 154,10 0,00 14,48 470,20

Desp. Instrutor de Danças (Railiy) 3.150,00 2.362,50 393,75 393,74 393,75 393,75 787,51 0,00

Desp. Coordenador da Banda (Rafael) 3.150,00 2.362,50 393,75 393,74 393,75 393,75 787,51 0,00

Desp. com Cursos e Transporte 900,00 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,00

TOTAL          11.700,00 8.775,00 1.237,50 1.597,98 1.461,29 1.462,48 2.925,01 90,74

Observações:  

Devolução 56,20 na quarta parcela 05/01/2015 56,20

Cancelamento das parcelas 7ª e 8ª. 2.925,00

1ª Parc. 2ª Parc. 3ª Parc. 4ª Parc.
5ª e 6ª 

Parc.

Despesas Contábeis + Encargos
Pinttol & Ronconi contabilidade 450,00      500,00      230,00      674,98      786,91      

INSS 274,28      274,28      548,59      

Despesas Administrativas
Juros INSS pago em atraso 36,22         15,41         14,48         

Internet 59,00         

Papelaria Papellus 95,10         

Desp. Instrutor de Danças
Railiy Marcela da Silva Pasolini 393,75      393,75      393,75      393,75      787,51      

Desp. Coordenador da Banda (Rafael)
Rafael Silva de Souza 393,75      393,75      393,75      393,75      787,51      

Desp. com Cursos e Transporte
-             -             -             -             -             

Total 1.237,50   1.598,00   1.461,29   1.462,48   2.925,00   

Quadro Analítico de 

Prestação de Contas 
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cláusulas que definam obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com o Plano de Trabalho 
previamente aprovado e devem obrigatoriamente atender aos termos do ato que autorizou. 
 
Art. 27 - As alterações dos convênios firmados poderão ser feitas através de Termo de Aditamento, que preverá os 
acréscimos ou supressões do objeto, a prorrogação do prazo ou outras alterações previstas em Lei. 
 
Conforme observado na Instrução Normativa, as despesas devem obrigatoriamente atender aos termos do ato que 
autorizou, e quaisquer alterações necessárias deverão ser realizadas através de Termo de Aditamento. 
 
No quadro abaixo, no campo “diferença”, quando negativos, consta os valores que foram pagos superiores aos valores 
previstos no plano de trabalho, onde essa diferença segundo a Instrução Normativa deveria ser paga com recurso próprio 
da entidade, e não do convênio. Quando positivos, representam que a entidade deixou de aplicar o recurso previsto no 
plano, sendo necessária sua devolução.  
 

 
 

Nas despesas contábeis, por exemplo, foram gastos R$ 1.054,46 a mais do que foi previsto, já nas despesas 
Administrativas deixaram de ser aplicados R$ 470,20 e, despesas com cursos e transporte R$ 675,00, levando em conta 
os valores efetivamente repassados à entidade, ou seja, os valores das 6 (seis) parcelas. 
 
Dos valores gastos a maior em despesas contábeis, R$ 1.097,15 foram gastos com INSS dos instrutores, valores feitos 
dentro do Plano de Trabalho, provavelmente não estimados corretamente e, R$ 58,11 pagos a maior a empresa de 
contabilidade.  
 
Neste caso, observa-se que houve uma irregularidade formal, por não ter solicitado aditamentos para alterações, 
observa-se ausência de má-fé por parte dos representantes da entidade, pois as despesas com INSS e serviços 
contábeis estavam previstas no plano de trabalho, porém subestimadas. Consideramos que houve um erro formal, mas 
que não tenha ocorrido dano ao erário. 
 
Entendemos que a Secretaria Municipal de Turismo responsável pela fiscalização deveria ter orientado previamente a 
entidade da impossibilidade de se realizar despesas com valores acima dos estipulados nas metas individuais, e que 
nesse caso deveria haver um aditamento para que a situação fosse regularizada devido aos valores subestimados. Como 
os recursos eram liberados antes da prestação de contas anterior, entendemos que se houver algum prejuízo ao erário 
será de responsabilidade do Município, pois a obrigação de liberar ou não o recurso cabia ao Município mediante a 
aprovação da prestação de contas, o que não foi realizado previamente. 
 
 
Ausência de Fiscalização do Convênio: 
 
Não foi encontrado nos processos de repasses ao convênio ato formal designando servidor público municipal para 
acompanhamento da execução do referido convênio, restando violado o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93. 
 
Segundo a Lei 8.666/90 art. 67 § 1º: 
 
Art. 67- A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração 
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-/o e subsidiá-lo de informações pertinentes a 
essa atribuição. 

 
§ 1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
O Tribunal de Contas já se manifestou a respeito do assunto através do  ACÓRDÃO TC-167/2016: 
“[...] O dispositivo legal não deixa dúvida acerca da obrigatoriedade da designação, pela administração, de um 
representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. Note-se que o legislador não utilizou o termo 
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“poderá”, mas sim, “deverá”, criando assim uma obrigação para a Administração, de designar expressamente um 
representante para acompanhar e fiscalizar seus contratos e, por conseguinte, convênios, acordos, ajustes e congêneres. 
 
Isto porque, como é por demais sabido, o art. 116, do mesmo Diploma legal, determina que as disposições relativas aos 
contratos administrativos se aplicam, no que couber aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres. 
[...]” 
 
Ausência de Finalidade e de Interesse Público 
 
A equipe de auditoria identificou ainda ausência de finalidade e de interesse público em relação ao convênio nº 033/2014 
no que tange a despesas com o escritório Pittol & Ronconi e o pagamento de internet da entidade. Não conseguimos 
enxergar o interesse público em arcar com estas despesas. A descrição dos serviços prestados pelo escritório na nota 
fiscal é para a elaboração da prestação de contas, responsabilidade esta inerente à entidade. Também não foi possível 
verificar se o objeto do convênio realmente atingia a população do município, ou seja, se os recursos públicos repassados 
foram efetivamente revertidos em benefícios à população e do interesse público. 
 
O desvio de finalidade ocorre quando o agente busca fim diverso do interesse público ou pratica atos com motivos 
estranhos ao interesse público seja por motivo pessoal, político, de terceiro ou ocorre quando, mesmo sendo o interesse 
público, o interesse é distinto daquele previsto no plano. 
 
Não foi possível identificar no processo as razões e justificativas para este plano de trabalho, de modo a demonstrar a 
legitimidade das escolhas como a melhor forma de atender aos interesses públicos buscados com a celebração do 
convênio, em estrita observância aos princípios que regem a Administração Pública, entre os quais se destacam os 
princípios da motivação, finalidade, publicidade, eficiência e economicidade, pois conforme já citado acima, os processos 
não foram localizados, sendo impossível concluirmos ou opinar se o interesse público foi alcançado ou não. 
 
Realização de despesas fora da vigência do convênio: 
O artigo 116, § 6º da Lei das Licitações traz a obrigatoriedade da devolução dos saldos financeiros remanescentes 
quando da extinção do convênio, não sendo possível, portanto, mais nenhum repasse pela concedente após o término da 
vigência do mesmo. 
Porém no dia 03/12/2014 a entidade deu entrada no protocolo solicitando a liberação das parcelas 5ª e 6ª, que só foram 
liberadas no dia 14/01/2015. 
A vigência do convênio encerrou-se no dia 31/12/2014, não havendo prorrogação, o que em tese, qualquer despesa 
realizada fora do período vigente estará irregular. 
O que fica claramente demonstrado é que mesmo a entidade pagando despesas após o termino do convênio, estas 
despesas referem-se a competência dezembro de 2014 e não foram pagas tempestivamente por falta do ingresso do 
recurso. 
Considerando que os recursos foram utilizados no objeto do convênio e que não houve prejuízo ao erário, conforme a 
prestação de contas apresentadas que atestam as diversas atividades desenvolvidas pela entidade, e que o atraso na 
liberação do recurso coube ao Município, entendemos que a entidade não pode ser penalizada, pois quem deu causa foi 
o Município. 
 
Aplicação de recursos do convênio no mercado financeiro, quando o prazo previsto de utilização for superior a 
30 dias. 
 
O artigo 116, § 4º, 5º e 6º da Lei das Licitações diz o seguinte: 
 

§ 4º Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de 
poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo 
de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, 
quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês. 

 
§ 5º As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a 
crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo 
específico que integrará as prestações de contas do ajuste. 

 
§ 6º Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 
devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, 
sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 
competente do órgão ou entidade titular dos recursos. 
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Sabe-se que a Lei nº 8.666/1993, obriga que os contratos e os convênios sejam executados fielmente pelas partes, de 
acordo com as cláusulas avençadas. Afinal, os convênios também veiculam normas de observância obrigatória para as 
partes. 
 
A equipe técnica identificou na prestação de contas da 3ª parcela um extrato de aplicação financeira em que a entidade 
demonstra ter efetivado a aplicação, porém foi possível verificar através do extrato da conta corrente das 1ª e 2ª parcelas 
que não houve a aplicação financeira. 
  
Conforme cláusula 6ª – Das Obrigações da Conveniada: 

 
“Abrir conta específica para movimentação dos recursos financeiros alocados, com imediata aplicação por força 
desse convênio.” 

 
Observou-se ainda que no extrato da conta havia a cobrança de tarifa bancária para manutenção da conta, bem como a 
devolução todo mês por parte da entidade.  
 
Porém no contrato não existe nenhuma cláusula obrigando a devolução dessa tarifa ou esclarecendo que as contas de 
convênios e instrumentos congêneres serão isentas da cobrança de tarifas bancárias. 
 
Para não haver questionamentos futuros, recomendamos que tais exigência sejam informadas no contrato, citando 
inclusive o amparo legal de tal exigência. 
 
Vejamos o entendimento do Tribunal de Contas no ACÓRDÃO TC- 723/2016 quanto ao assunto:  
 
“[...] Por fim, discordo da glosa realizada pela equipe técnica relativa às despesas bancárias, porque tais despesas tem 
origem na determinação contida no parágrafo segundo da cláusula sexta do Convênio, que obriga o depósito dos 
recursos do Convênio em conta bancária específica e, por consequência, vem a legitimar estes pagamentos. [...]” 
 
 
Nesse acordão os Conselheiros entenderam que por se tratar de uma exigência daquele órgão, o custo tem amparo no 
objeto, podendo ser utilizado pela entidade. Deixando claro que qualquer outro tipo de tarifa não abarca esse 
entendimento. 
 
Da Analise da Despesa Executada: 
 
Em relação ao valor devolvido aos cofres Municipais de R$ 450,00 atualizado conforme folha 39 do processo 1676/2015, 
a Procuradoria deste Município solicitou a seguinte resposta: 
 

“A PJUR – Procuradoria Jurídica opina para que seja verificado em análise pelo Município se ouve com o 
presente pagamento a quitação integral dos valores que devem ser devolvidos ao erário público, referente aos 
valores repassados à entidade, considerando a reprovação das contas do referido convênio.” 

 
Em resposta ao questionamento solicitado pela Procuradoria deste Município, segue entendimento: 
 
A equipe técnica de auditoria interna deste Município não identificou motivos relevantes para justificar a reprovação das 
prestações de contas da entidade, visto que, conforme já citado acima, boa parte dos problemas identificados foram em 
partes causados pelo próprio Município. 
 
Durante o trabalho de análise deste convênio foi identificado neste caso específico duas vertentes de pensamentos: 
 
A primeira vertente, de acordo com o cronograma de execução da entidade, que conforme o plano de trabalho teria 
duração de maio a dezembro de 2014. 
  
A segunda vertente, de acordo com o cronograma de desembolso do “concedente” no caso, o Município, que estabelece 
metas mensais de desembolso. 
 
Acreditamos que o Secretário de Turismo confundiu-se ao solicitar a devolução do valor de R$ 450,00, pois considerou 
como não executada as metas dois e cinco do plano de trabalho, quando na verdade os valores correspondiam as metas 
de desembolso do Município. 
 
Entendemos que seguir de forma rígida demais as metas estabelecidas, às vezes pode ser tornar inviável tanto para o 
Munícipio quanto para entidade. Lembrando que estamos falando de metas, e não de despesas gastas fora do plano, o 
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que é definitivamente vedado pela Lei 8.666/93. 
 
 
Meta 01 – Despesas Contábeis 
 
Foi alocado nas despesas contábeis o INSS dos funcionários, o qual estava no plano, mas ultrapassou o limite das metas 
individuais. 

 
Entendemos que não há motivos para penalizar a entidade para devolução desses valores, pois os mesmos foram 
aplicados no plano de trabalho.  
 
 
Meta 02 – Despesas Administrativas 
 
A única intercorrência identificada foi o pagamento de juros sobre as guias de INSS pagas em atraso. 
 
Entendemos que não há motivos para penalizar a entidade para devolução desses valores, pois a entidade assumiu 
compromissos baseado no contrato firmado, e o Município ao atrasar os repasses mensais, deu causa para que as guias 
fossem pagas em atraso. 
 
Porém, como a entidade deixou de aplicar o valor restante, R$ 470,20, acreditamos que este valor poderá ser devolvido. 
 
 
Meta 05 - Despesas com Cursos e Transporte 
 
A entidade deixou de aplicar o valor total da meta 05, R$ 675,00. Foi identificado na prestação de contas da quinta e 
sexta parcelas (às paginas 14 a 16), que no decorrer de 2014 foram feitos apresentações em vários Municípios do 
Estado, da qual fomentaram a divulgação da cultura sem, no entanto utilizar nenhum recurso do convênio para transporte.  
 
Porém, como a entidade deixou de aplicar o valor de R$ 675,00, acreditamos que este valor poderá ser devolvido. 
 
A equipe técnica não conseguiu evidências de auditoria apropriadas e suficientes para fundamentar sua opinião, pois o 
plano de trabalho não foi elaborado de forma clara e precisa, mas tentamos trazer o máximo de elementos probatórios 
para fundamentar as recomendações, acreditando que a flexibilização seria a mais adequada, porém nada impede aos 
responsáveis que adote uma postura mais enérgica e solicite a devolução conforme o melhor entendimento, pois 
conforme já dito acima, a Lei é omissa em alguns pontos, sendo que o atendimento do interesse público deve sempre 
prevalecer na decisão a ser adotada. 

 

 
                                               
                                              Obs: Valor deverá ser atualizado. 

 
Proposições/Alertas: 
 
Diante do trabalho de auditoria realizado, identificamos a necessidade de fazer algumas recomendações para o 
aprimoramento dos controles. 
 
Recomendamos que os controles internos da Secretaria responsável pelos processos perdidos sejam melhorados, pois 
é inadmissível a perda ou extravio de qualquer documento da instituição. 
 
Recomendamos a liberação de recurso somente quando a parcela anterior for aprovada conforme exigências da Lei, 
demonstrando a regular aplicação do recurso conforme plano de trabalho. 
 
Recomendamos não repassar o valor fora da vigência do contrato, bem como respeitar o cronograma financeiro a fim de 

Tabela sugestiva para devolução:
Devolução Despesas Administrativas 470,20R$         

Devolução Desp. com Cursos e Transporte 675,00R$         

Valor já devolvido na quarta parcela 56,20-R$            

Valor Devolvido corrigido através de DAM 450,00-R$         

Saldo a devolver: 639,00R$     
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evitar que o Município de causa às incorreções. 
 
Recomendamos a designação formal de servidor público municipal em todos os convênios dessa natureza para o 
acompanhamento e fiscalização da execução dos referidos convênios. 
 
Recomendamos que no momento da elaboração do plano de trabalho a entidade atente-se às metas estabelecidas e as 
despesas a serem executadas, bem como um plano condizente com a necessidade real e o objetivo proposto. 
 
Pelos fundamentos acima expostos e, em face dos exames realizados por esta Unidade Central de Controle Interno 
finalizamos o relatório, a equipe técnica de auditoria abstém-se de emitir opinião quanto da regularidade como um todo, 
devido às faltas nas documentações necessárias à análise e o plano de trabalho não especificar com clareza se a 
despesa deveria ser executada de acordo com as metas pré-estabelecidas ou na execução do objeto independente das 
metas. Recomenda-se a Administração que adote as medidas necessárias para sanar as faltas identificadas, e por fim, 
esperamos que o trabalho possa, através das recomendações realizadas, contribuir para a melhoria na gestão e a 
execução dos convênios no Município. 
 
É o parecer... 

 
Santa Teresa-ES 17 de Agosto de 2018. 
 
Encaminhamos o Processo para conhecimento e manifestação do S. Prefeito Municipal e para providências da Secretaria 
Municipal de Planejamento para aprovação final ou rejeição da Prestação de Contas do referido Convênio.  
 
 

Demais Itens Avaliados pelo Controle Interno 
08: Contratação de empresas especializadas no fornecimento de pneus automotivos novos 
Cód Tipo Processo Órgão Objeto Achado Prop/Alerta

s 
08 Pregão 

Presencial 
47/2018 

15997/20
17 

Todas as 
Secretarias 

que 
possuem 
veículos. 

CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS 
NO FORNECIMENTO DE 
PNEUS AUTOMOTIVOS 
NOVOS DESTINADOS AO USO 
DE TODA A FROTA NO 
EXERCÍCIO DE 2018 COM 
RESERVA DE 25% EXCLUSIVA 
PARA EMPRESAS MICRO E 
DE PEQUENO PORTE para 
atender as demandas das 
Secretarias Municipais.  

Detectamos a princípio uma 
divergência entre o Edital do 
Pregão e as Propostas 
apresentadas pelos licitantes. 
Após, detectamos a entrega de 
Pneus com marca divergente da 
Licitada. 
Encaminhamos o processo ao 
Senhor Prefeito para providencias 
admnistrativas para apuração dos 
fatos. 
Foi instaurada sindicância 
administrativa conforme Portaria 
308/2018. 

Aguardand
o apuração 
dos fatos. 

 
O Processo 
se encontra 
no gabinete 
do prefeito 
municipal. 
De onde 

ainda não 
foi dado 

andamento. 
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Universo do ponto de Controle: 105 Pregões Eletrônicos – Valor: R$ 11.536.975,55 empenhados em 2018 (referente à   
Vários exercícios). 
Amostra Selecionada: 01 Pregão – Valor: R$ 274.879,00 
 
Nº do Processo: 15997/2017   
Nº Pregão: 000047/2018  
Fornecedor: Diversos  
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS   
Fundamento legal: Lei 10.520/2002; Lei 8.666/93  
Valor: R$ 274.879,00 (Duzentos e setenta e quatro mil, Oitocentos e setenta e nove reais). 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A presente auditoria fundamenta-se no processo número externo 1145/2018, visando atender ao Plano Anual de Auditoria 
Interna (PAAI) relativo ao exercício 2018, realizando auditoria de conformidade mediante a utilização da modalidade 
licitatória Pregão, em sua forma presencial, com a finalidade de verificar o atendimento dos princípios da legalidade, 
economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e da eficiência dos atos e fatos praticados. 
 
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 licitatório 
com os normativos vigentes. 
 
O objetivo específico é analisar o Pregão Presencial nº 47/2018, seus contratos e a execução, que teve como objetivo a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS NOVOS 
DESTINADOS AO USO DE TODA A FROTA NO EXERCÍCIO DE 2018 COM RESERVA DE 25% EXCLUSIVA PARA 
EMPRESAS MICRO E DE PEQUENO PORTE para atender as demandas das Secretarias Municipais. 
 
 
1.2 FUNDAMENTAÇÃO: 
 

 Lei 10.520/2002; 
 Decreto Municipal nº 539/2013; 
 Instrução Normativa 14 – Aquisição de bens e serviços comuns mediante pregão, com contrato. 
 Lei 8.666/1993; 
 CF 1998. 

1.3 METODOLOGIA UTILIZADA: 
 
A metodologia adotada nesse trabalho pode ser assim resumida: 
 
Inicialmente, foi elaborado um roteiro de verificação (Check List) a partir das regulamentações contidas na Lei nº 
10.520/02 e Instruções Normativas. O roteiro visou à avaliação da conformidade dos procedimentos adotados nas 
aquisições mediante licitação na modalidade pregão presencial, e foi dividido em quatro partes, a seguir descritas: 

 
1. Fase interna – formalização do processo: foram verificadas questões relativas à elaboração do Termo de 
Referência, designação do pregoeiro e sua equipe de apoio e formalização da fase preparatória do pregão; 
 
2. Fase externa – publicação do edital: foram verificadas questões pertinentes ao edital e à divulgação do 
certame,  
– habilitação e julgamento: verificação se as regras estabelecidas nos normativos e no edital foram respeitadas 
no momento do julgamento das propostas. 

  
3. Formalização do processo licitatório: foi verificada a conformidade dos procedimentos no que se refere às 
questões formais, considerando a obrigatoriedade da presença de certos ritos formais no processo. 
 
4. Avaliação dos Controles Internos: verificar a adequação quanto a execução do contrato e distribuição às 
Secretarias. 
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2. EXAME TÉCNICO: 
 
As técnicas de auditoria utilizadas nesse trabalho foram exame documental, com aplicação de roteiros de verificação 
(Check Lists), teste de observância, Exames Físicos e Avaliação do Controle Interno quanto à distribuição desses Pneus. 
 
2.1 CHECK LIST: 

 

Item

1. DA SOLICITAÇÃO: BASE LEGAL S N NA FL

1.1
O processo de contratação foi iniciado com a abertura de processo administrativo

devidamente autuado, protocolado e numerado?
Art. 38, caput, da Lei nº 

8.666/93
X

1.2
A autorização (emitida pela autoridade competente) para realização da licitação consta

do processo?
Instrução Normativa nº 

14/2014 versão 02
X 54

R.

CHECKLIST PREGÃO PRESENCIAL

Procedimento de Auditoria

Consta à página 54 (folha de informação), autorização de abertura do processo licitatório pelo Sr. Prefeito Municipal e a 

Secretária Munipal de Saúde.
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1.3 O termo de referência consta no processo?
Instrução Normativa nº 

14/2014 versão 02
X 13

1.4
A justificativa para contratação (emitida pela autoridade competente) consta do

processo?
Lei nº 10.520/02, art. 

3º, I e III
X 13

1.5

Consta do processo a indicação do recurso próprio para a despesa e comprovação da

existência de previsão de recursos orçamentários (com a indicação das respectivas

rubricas) que assegurem o pagamento das obrigações a serem assumidas no exercício

financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma?

Lei nº 8.666/93, art. 

7o, § 2o, III (para 

serviços) ou art. 14, 

caput (para compras)

X 16

1.6
Foi elaborado termo de referência com a indicação do objeto de forma precisa, suficiente

e clara?
Instrução Normativa nº 

14/2014 versão 02
X 13

1.7

O termo de referência contém elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela

Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no

mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do

contrato?

Instrução Normativa nº 

14/2014 versão 02
X 13

R.

1.8 O termo de referência foi aprovado pela autoridade competente?
Instrução Normativa nº 

14/2014 versão 02
X 13

1.9 A designação do pregoeiro e da equipe de apoio consta do processo? X

R.

1.10 O edital e respectivos anexos (quando for o caso) constam do processo?
Lei nº 8.666/93, art. 

38, I
X 164

1.11
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo e foram

publicados nos meios previstos pela legislação?
Lei nº 8.666/93, art. 

38, I
X 204

R.

1.12 O edital e respectivos anexos foi concebido de acordo com os ditames da legislação? Lei nº 8.666/93, art. 40 X 164

1.13
Foi respeitado o prazo de 8 dias úteis entre a divulgação da licitação (publicação do aviso

do edital) e a realização do evento?
Lei nº 10.520/02, art. 

4º, V
X 204

R.

1.14
Consta do processo a ata da sessão do pregão, contendo o registro dos licitantes

credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação?
Instrução Normativa nº 

14/2014 versão 02
X 383

1.15 A minuta do contrato se for o caso, consta do processo? 
Artigo 62, § I da Lei 

8.666/93
X 137

1.16 O parecer jurídico aprovando as minutas do edital e do contrato consta do processo?
Lei nº 8.666/93, art. 

38, parágrafo único
X 158

1.17

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios

competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa

oficial) constam do processo?

Lei nº 8.666/93, art. 

38, XII combinado com 

o art. 32

X

R.

1.18 Os originais das propostas escritas constam do processo?
Instrução Normativa nº 

14/2014 versão 02
X

1.19 Os pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação constam do processo?
Lei nº 8.666/93, art. 

38, VI
X

R.

1.20 Os atos de adjudicação do objeto da licitação constam do processo?
Lei nº 8.666/93, art. 

38, VII
X 391

Sim. Consta Portaria/CGAB nº 008/2018 anexada às (fls. 151 e 152), além da Consta Portaria/CGAB nº 107/2018 designando o 

servidor Alessandro Sbardelotti como fiscal do contrato (fls. 206).

Sim. Foi publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal no dia 27/03/2018 (fls. 203), no DOM/ES no dia 27/03/2018 (fls. 

204), no Jornal A Gazeta do dia 27/03/2018 (fls. 205).

Sim. Foi divulgada a licitação através das publicações nos meios legais no dia 27/03/2018 no DOM/ES e a abertura da sessão no 

dia 11/04/2018, portanto respeitando o prazo de 8 dias úteis.

DA HABILITAÇÃO:

     a) RegistroComercial - Ok

     b) Ato Constitutivo - Ok

    DA REGULARIDADE FISCAL:

      a) CNPJ - Ok

      b) CND Estadual (onde for sediada a empresa) - Ok

      c) CND Municipal (sede licitante) - Não foi localizado no processo, mas foram retiradas no site da prefeitura pela equipe          

técnica - Nada consta.

      d) CND União - Ok

      e) CND FGTS - Ok

      f) CND Trabalhista - Ok

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

     a) Atestado de aptidão compatível com o objeto - Ok

DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA: 

     a) Ñ se aplica

Sim. Consta Parecer Jurídico sobre a Licitação nas fls. 158 à 162 opinando pela legalidade.

Sim. Consta no Termo de Referência planilhas de preços cotada com 7 empresas, das quais gerou a planilha de média de preços 

para realização do pregão.
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1.21 Os atos de homologação do objeto da licitação constam do processo?
Lei nº 8.666/93, art. 

38, VII
X 392

1.22 O comprovante da divulgação do resultado da licitação constam do processo?
Instrução Normativa nº 

14/2014 versão 02
X 390

R.

1.23 O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso) consta do processo?
Lei nº 8.666/93, art. 

38, X
X

R.

1.24 Os comprovantes da publicação do extrato do contrato consta do processo?
Instrução Normativa nº 

14/2014 versão 02
X 493

R.

1.25

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa

oficial foi providenciada pela Administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data?

Lei nº 8.666/93, art. 

61, parágrafo único
X

1.26
Se for o caso, constam do processo recursos eventualmente apresentados pelos licitantes

e respectivas manifestações e decisões?
Lei nº 8.666/93, art. 

38, VIII
X

1.27 Se for o caso, consta do processo despacho de anulação ou de revogação da licitação?
Lei nº 8.666/93, art. 

38, IX
X

R = RESPOSTA          S = SIM            N = NÃO            NA = NÃO SE APLICA         FLS = FOLHAS

Sim, consta no processo a divulgação no DIO/ES do dia 04/05/2018 o resultado final da licitação.

Sim, foi publicado no Diário Oficial dos Municípios no dia 22/05/2018 Extrato Resumido do Contrato.

Sim, consta no processo às páginas 459 a 492 o contrato com as três empresas vencedoras do pregão.

Checklist de Edital

Preâmbulo: Sim Não NA

1 Número de ordem em série anual x
2 Nome da repartição interessada e seu setor (nome do órgão e nome do setor) x
3 Modalidade (Pregão, Tomada de Preços, Concorrência etc) x
4 Regime de execução (Colher do Termo de Referência) x
5 Tipo de licitação (Melhor preço, melhor técnica, melhor técnica e preço) x
6 Menção das leis que serão regidas (Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Decretos...) x
7 Local, dia e hora da sessão pública p/ recebimento e abertura dos envelopes x

Conteúdo: Sim Não NA

8 Objeto x
9 Condições de recebimento do objeto; x
10 Local p/ exame e aquisição do Projeto Básico e Projeto Executivo, se houver. x
11 Local, horários, email, site e FAX para informações ou esclarecimentos x
12 Critério de aceitabilidade dos preços. Preço de referência e preço máximo. x
13 Local, dia e hora da sessão pública p/ recebimento e abertura dos envelopes x
14 Condições de participação, habilitação e forma de apresentação das propostas x
15 Critério de julgamento x
16 Recursos - Instruções e normas; x

17
Limite p/ pagamento de instalação e mobilização para a execução de obra (canteiro, 

abrigo provisório, placa da obra etc) x

18 Prazo e condições p/ assinatura e execução do contrato e entrega do objeto da licitação
x

19 Condições de pagamento prevendo prazo até 30 dias; x
20 Cronograma de desembolso máximo por período (Cronograma físico-financeiro); x
21 Critério de atualização financeira por mora; x
22 Compensações financeiras. Multa e juros por atraso e desconto por antecipações; x
23 Critério de reajuste x
24 Sanções por inadimplemento x
25 Seguros, quando for o caso; x

26
Sendo compra para entrega imediata (prazo até 30 dias) pode ser dispensado o critério 

de reajuste e atualização financeira desde que o prazo para pagamento seja até 15 dias. x
27 Outras indicações específicas ou peculiares da licitação. x
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2.2 DO ESCOPO: 
 
Inicialmente, a Prefeitura Municipal de Santa Teresa realizou através do Pregão Presencial nº 047/2018, o qual objetivou 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS NOVOS 
DESTINADOS AO USO DE TODA A FROTA NO EXERCÍCIO DE 2018 COM RESERVA DE 25% EXCLUSIVA PARA 
EMPRESAS MICRO E DE PEQUENO PORTE para atender as demandas das Secretarias Municipais. 
 
No dia 11 de abril de 2018 foi declarada a sessão e foram recebidos pela pregoeira os envelopes 01 propostas de preços 
e 02 documentos de habilitação dos licitantes. Os licitantes foram credenciados e foi procedida a abertura dos envelopes 
01 - propostas de preços. Após vários questionamentos sobre as marcas ofertadas pelo licitantes, a comissão decide 
suspende a licitação para análise das propostas apresentadas. 
 
No dia 16 de abril de 2018 foi realizada a análise técnica pelo fiscal de contrato e Secretário Municipal de Transportes que 
decidiram pela classificação das empresas nos respectivos lotes: 
 

 
 

Obs: A empresa Filipe Augusto Drumond Soares ME foi desclassificada note 05, pois a marca ofertada não se encontra 
no decreto Municipal nº 382/2009 que padroniza pneus para o Município. 
 
No dia 20 de abril de 2018 em ato público, foi aberta a sessão pela pregoeira para disputa de preços das propostas do 
pregão presencial nº 47/2018, cujo aviso aos interessados foi publicado no diário oficial dos Municípios (DOM), no jornal 
A Gazeta e no site da Prefeitura de Santa Teresa no dia 17/04/2018. 
Compareceram para a fase de disputa as empresas:  

 Mega Pneus e Vulcanizadora Ltda ME 

 Filipe Augusto Drumond Soares ME 

 Pneumax Ltda 
 
Não comparecendo nenhum representante da empresa El Elyon Pneus Eireli Me. 
 
Após todos os lances ofertados pelos licitantes, a pregoeira declarou que os melhores preços foram:  
 

Anexos: Sim Não NA

28 Projeto Básico e/ou Executivo; x
29 Planilha de preço com orçamento estimado; x
30 Minuta do contato; x
31 Termo de Referência x

EMPRESA

Mega Pneus e Vulcanizadora Ltda ME
Filipe Augusto Drumond Soares ME
El Elyon Pneus Eireli Me
Pneumax Ltda 02-03 e 04

LOTES

01-02-03-04 e 06

01-02-03-04 e 06

01-02-03-04-05 e 06



                   
                                      

           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
   Estado do Espírito Santo 

 
 
                                                

 Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

 
 
Obs: A empresa El Elyon Pneus Eireli ME foi inabilitada, pois não apresentou o alvará de localização e funcionamento, 
desta forma o lote nº 05 tornou-se fracassado devido não haver mais propostas válidas. 
 
Após as propostas apresentadas no dia 04 de maio de 2018 foi publicado no DOM/ES através de sua pregoeira oficial o 
resultado final: 
 

Empresas Vencedoras: 
 

 
 

Foram analisados no processo licitatório o termo de referência, edital e contratos de acordo com o escopo definido pela 
equipe de Auditoria, e em face dos exames realizados, foram efetuados os seguintes achados de auditoria. 
 
2.3 ACHADOS DE AUDITORIA: 
 
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 2018 da Prefeitura Municipal de Santa Teresa e do Fundo Municipal de Saúde. 
 
O preço global máximo estimado por Lote a ser pago pelo município foi de: 
 

o Lote 01: R$ 16.588,30 
o Lote 02: R$ 87.354,32 
o Lote 03: R$ 165.250,82 
o Lote 04: R$ 119.046,08 
o Lote 05: R$ 575,32 
o Lote 06: R$ 8.106,64 

Total: R$ 396.921,48 
 
2.3.1 Demonstração da Vantajosidade: 
 
 
Tabela: Orçado x Propostas Vencedoras 

 

LOTE EMPRESA

Lote 01: Filipe Augusto Drumond Soares ME
Lote: 02: Mega Pneus e Vulcanizadora Ltda ME
Lote: 03: Mega Pneus e Vulcanizadora Ltda ME
Lote 04: Filipe Augusto Drumond Soares ME
Lote 05: Fracassada
Lote 06: Mega Pneus e Vulcanizadora Ltda ME

-
R$ 6.000,00

VALOR

R$ 9.900,00
R$ 59.999,00
R$ 121.999,00
R$ 76.985,00

LOTE EMPRESA SETOR VALOR

Lote 01: Filipe Augusto Drumond Soares ME PMST R$ 9.900,00
Lote: 02: Mega Pneus e Vulcanizadora Ltda ME PMST R$ 20.906,76
Lote: 02: Mega Pneus e Vulcanizadora Ltda ME SMSA R$ 39.092,24
Lote: 03: Mega Pneus e Vulcanizadora Ltda ME PMST R$ 114.367,00
Lote: 03: Mega Pneus e Vulcanizadora Ltda ME SMSA R$ 7.632,00
Lote 04: Filipe Augusto Drumond Soares ME PMST R$ 76.985,00
Lote 05: Fracassada - -
Lote 06: Mega Pneus e Vulcanizadora Ltda ME PMST R$ 5.996,00
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Analisando os valores orçados com as propostas vencedoras é possível constatar que o Município teve uma 
redução/ganho médio de 31,84% em relação ao valor orçado. 
 
Após compararmos os valores orçados com os valores licitados por lote, a equipe técnica, através de pesquisa de 
mercado no site do comprasnet1, fez uma cotação de preços de alguns produtos por amostragem para verificar se 
houve efetivamente vantajosidade nas aquisições. 
 
 
Tabela 01: Comparativa de Preços 

 

 
 
 

Após análise individualizada de alguns produtos mais representativos por amostra, é possível constatar a vantajosidade 
nas aquisições sem levar em consideração que os dados levantados no comprasnet são médias de preços praticados em 
outros Estados, não levando em consideração a variação de impostos e fretes de cada região que certamente haverá 
impacto no preço final. 

                                                
1
 https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/painel-de-precos  

LOTE VALOR ORÇADO
PROPOSTAS 

VENCEDORAS      %

Lote 01:  R$    16.588,30  R$       9.900,00 40,32%

Lote: 02:  R$    87.354,32  R$     59.999,00 31,32%

Lote: 03:  R$ 165.250,82  R$   121.999,00 26,17%

Lote 04:  R$ 119.046,08  R$     76.985,00 35,33%

Lote 05:  R$         575,32  - -

Lote 06:  R$      8.106,64  R$       5.996,00 26,04%

MÉDIA REDUÇÃO: 31,84%

VALOR POR UNIDADE
Unidade

Preço médio Unid 

Orçado na Licitação 

Preço Médio 

ComprasNet em 

04/09/2018

Valor Licitado

PNEU 225/45/R17 8 532,67R$                    369,00R$                484,50R$        

PNEU 295/80/R22 6 1.726,67R$                1.189,00R$            600,00R$        

PNEU 275/80/R22,5 24 1.620,00R$                1.120,80R$            1.212,38R$     

PNEU 175.5 25 12 LONAS 12 3.916,00R$                3.246,00R$            2.538,00R$     

PNEU 185/65/R14 12 298,00R$                    213,78R$                198,00R$        

PNEU 175/70/R13 18 213,00R$                    194,00R$                140,72R$        

PNEU 175/70/R14 12 298,67R$                    215,97R$                189,49R$        

CAMARA DE AR 1000 X 20 40 153,00R$                    85,77R$                  90,80R$           

PROTETOR ARO 16 16 46,00R$                      15,89R$                  27,30R$           

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/painel-de-precos
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Abaixo confeccionamos um gráfico para melhor visualizar o comparativo do valor orçado x comprasnet x licitado de cada 
produto. 
 

Gráfico 01: Comparativo valores orçado/comprasnet/licitado por produto 
 
 

 
 
 
Conforme exigido no item 3.16.1 do edital:  

 
[...] “O licitante que ofertar preço superior ao acima mencionado será desclassificado.” [...] 

 
A jurisprudência é clara e uníssona no sentido de que, mesmo nas licitações em que o critério de julgamento das 
propostas é o menor preço global ou por lote, a Administração Pública deve rejeitar as propostas que contenham preços 
unitários superiores aos orçados. 
 
Assim, qualquer edital de licitação deve conter cláusula que proíba a aceitação de propostas que contenham preços 
unitários superiores aos orçados na fase interna do certame. 
 
Elaboramos o segundo gráfico para demonstrarmos que o item foi atendido. Todos os valores selecionados na amostra 
ficaram abaixo do preço cotado no mercado. 

 
 

Gráfico 02: Valor Orçado/Licitado 
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2.3.2 Das análises dos Contratos: 
 
O fundamento jurídico encontra respaldo nas Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto Municipal nº 539/2013 e 
demais legislações pertinentes ao tema. 
 
Segundo a Lei 8.666/93, Contrato administrativo é todo e qualquer ajuste celebrado entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, por meio do qual se estabelece acordo de vontades, para formação de vínculo e 
estipulação de obrigações recíprocas. 
 
Regulam-se os contratos pelas respectivas cláusulas, pelas normas da Lei de Licitações e pelos preceitos de direito 
público. Na falta desses dispositivos, regem-se pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de 
direito privado. 
 
Nos contratos a equipe técnica constatou que foram estabelecidas de forma  clareza e precisa as cláusulas que definam 
direitos, obrigações e responsabilidade da Administração e do particular. Essas disposições estão em harmonia com os 
termos da proposta vencedora e com o ato convocatório da licitação. 
 
Foram realizados os Contratos de Fornecimento de nº 046/2018, 047/2018 e 048/2018. 
 
O Contrato de nº 046/2018 foi firmado entre o Município de Santa Teresa e a Empresa Filipe Augusto Drumond Soares 
- Me no valor de R$ 86.885,00, assinado no dia 15 de maio de 2018 e publicado no Diário Oficial do Estado do dia 22 de 
maio de 2018. 
  
O Contrato de nº 047/2018 foi firmado entre o Município de Santa Teresa e a Empresa Mega Pneus e Recapagens Ltda 
- Me no valor de R$ 141.269,76, assinado no dia 15 de maio de 2018 e publicado no Diário Oficial do Estado do dia 22 de 
maio de 2018. 
 
O Contrato de nº 048/2018 foi firmado entre o Fundo Município de Saúde de Santa Teresa e a Empresa Mega Pneus e 
Recapagens Ltda - Me no valor de R$ 46.724,24, assinado no dia 15 de maio de 2018 e publicado no Diário Oficial do 
Estado do dia 22 de maio de 2018. 
 
Os Contratos somente podem ser celebrados se houver efetiva disponibilidade de recursos orçamentários no exercício 
financeiro correspondente, os quais foram identificados e informados nas respectivas cláusulas quarta de cada contrato, 
atendendo ao disposto na Lei 8.666/93 neste quesito. 
 



                   
                                      

           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
   Estado do Espírito Santo 

 
 
                                                

 Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

As Minutas de contrato foram previamente examinadas e aprovadas pela Procuradoria jurídica do Município, anexadas ao 
ato convocatório da licitação e disponíveis às folhas 137 do processo em análise. Sendo assim, a equipe de auditoria não 
tem recomendações a fazer nesse quesito. 
 
2.3.2 Dos critérios de aceitabilidade: 
 
A equipe técnica identificou no anexo I do Pregão Presencial nº 47/2018 algumas possíveis restrições no processo 
licitatório, dos quais iremos nos aprofundar conforme pontuados abaixo. 
 

I. Os pneus deverão ser das marcas: PIRELLI, GOODYEAR E OU FIRESTONE, conforme padronização 
através do decreto nº 382/2009, sob pena de desclassificação.  

II. Os bens ofertados têm que serem novos, originais, de 1º linha e possuir selo do Inmetro. 
III. Oferecer garantias de 5 (cinco) anos para os pneus, devendo responsabilizar-se por quaisquer defeitos 

de origem de fabricação ou que não atenda as capacidades atestadas nos orçamentos. 
IV. Pregão Presencial. 

 
A possibilidade de padronização de produtos e serviços no âmbito da Administração Pública tornou-se viável devido à 
determinação expressa constante do inciso I do artigo 15 da Lei 8666/93. 
 
Na padronização é possível à identificação de um produto por meio da marca, porém, apenas através de procedimento 
formal, onde uma comissão especial deverá avaliar a necessidade de padronização. 
 
A 8ª Secretaria de Controle Externo cita parte do Acórdão 295/2008, do Tribunal de Contas da União sobre a 
padronização e escolha da marca, para corroborar seu entendimento. Ao final, a 8ª Secretaria de Controle Externo 
posicionou-se no sentido de que apenas em situações específicas, a partir de procedimento de padronização pode 
haver a eleição de determinada marca. 
 
Foram exigidas no edital as marcas PIRELLI, GOODYEAR E OU FIRESTONE, conforme padronização através do 
decreto nº 382/2009, sob pena de desclassificação, sem, no entanto trazer a possibilidade de aquisição de produto 
equivalente, similar ou de melhor qualidade, inobservado o art. 15 da lei 8666/93. 
 
O decreto de padronização é bem antigo, de 2009, no mercado já existem outras marcas, algumas marcas já 
incorporadas por outras empresas, os quais a padronização já não atende mais aos princípios propostos, sendo 
recomendada uma nova padronização com critérios de aceitabilidade mais bem fundamentados. 
 
Foram exigidos ainda 1º linha e possuir selo do Inmetro. O selo do Inmetro deverá ser inquestionavelmente exigido em 
todas as licitações desse tipo de produto. Já exigir que os pneus sejam de 1º linha há controvérsias, e o Tribunal de 
Contas do Estado do Espirito Santo ainda não possui nenhum acordão para que possamos nos fundamentar. 
 
Segundo orientações do Tribunal de Contas de Minas Gerais trata-se de uma exigência que acaba por criar uma 
descrição obscura e subjetiva dos produtos a serem licitados e, consequentemente, uma impropriedade da identificação 
do objeto da licitação. A referida especificação acaba deixando o julgamento a critério dos membros da Comissão de 
Licitação, o que é subjetivo e pode conduzir o direcionamento do certame e, por conseguinte, a uma decisão arbitrária. 
O Princípio da Impessoalidade, consagrado no artigo 3º, caput, da Lei 8.666/93, encontra-se intimamente ligado aos 
Princípios da Isonomia e do Julgamento Objetivo, e reforça o estabelecimento de critérios objetivos a serem analisados 
no momento da escolha pela contratação mais favorável à Administração Pública.  
 
Significa, então, que todas as decisões a serem tomadas pela Administração Pública em um procedimento licitatório, 
desde a fase inicial até o encerramento do certame, devem ser pautadas na imparcialidade, neutralidade e objetividade 
do julgador. 
 
A ausência de definição de parâmetros objetivos para identificação do que vem a ser um produto de “1ª linha” e/ou “boa 
qualidade” contraria os arts. 14 e 15 da Lei nº 8.666/93. 
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Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 
I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de 
desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia 
oferecidas; 

 
Cumpre, também, observar que a elaboração do termo de referência, com a especificação do objeto de forma concisa, 
clara e precisa, como estabelecido pelo inciso II do art. 3º da Lei nº 10.520/02 é muito mais eficaz para garantir a boa 
qualidade do produto, sendo que a inclusão de aspectos como „boa qualidade‟ tornam o julgamento subjetivo. 
 
Questionado o fiscal do contrato e o Secretário de Transporte a respeito da qualificação técnica para analisar se os 
pneus eram ou não de 1º linha, sendo nos informado que não existe nenhum funcionário capacitado para averiguar se os 
pneus recebidos são ou não de 1º linha. 
 
Questionados da necessidade de se exigir essa qualidade dos pneus, os mesmo foram incisivos que tal exigência é 
importante para manter a qualidade e durabilidade dos pneus. 
 
No entanto a equipe técnica fez uma vistoria no almoxarifado para verificar as condições de armazenamento e verificar se 
os pneus entregues são realmente de 1º linha. 

  
Condições de segurança e armazenamento: 
 

  
 
 
Portas sem grade e de fácil arrombamento. Apesar do pátio possuir porteiro e câmera de segurança, muitos ônibus e 
caminhões ficam na frente da guarita o que dificulta a visualização e durante a noite pode facilitar o arrombamento.  
 
 
 
 
Como estamos falando de um estoque representativo, mais de duzentos mil reais, recomendamos reforça a segurança 
nesse local. 
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Já no quesito armazenamento, também identificamos que o local não encontra condições mínimas de armazenamento 
desses materiais. O local possui telhado baixo de fibrocimento, com suportes em madeira, condicionados de forma 
irregular, sem condições mínimas contra incêndio e segurança no manuseio.  

 
Recomendamos a Prefeitura que seja solicitada uma análise técnica de um profissional qualificado, para que sejam 
analisadas as condições de segurança no local onde estão armazenados os pneus, evitando possíveis acidentes no 
futuro. 
 
Recomendamos ainda reforço nas estruturas de segurança no acesso a esses locais, tais como grade, câmeras etc. 
 
 
Exigência no edital de pneus de 1º linha 

 
No edital, além da padronização exigida conforme decreto nº 382/2009, foram exigidos pneus de 1º linha. 
 
Os pneus de 1º linha, assim como em dezenas de outros segmentos, tem uma série de marcas consideradas de “2º 
linha”; que entregam produtos com uma concepção mais simples e, consequentemente, preços mais em conta que os 
modelos de fabricantes de “primeira linha”. Veja alguns modelos: 
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Os pneus de 1ª linha, em tese são visto como melhores, naturalmente, custam mais. 
Em inspeção no almoxarifado foram constatados diversos pneus de segunda linha que foram entregues de acordo com 
as propostas apresentadas. Porém, também foram identificados pneus diferentes das propostas apresentadas. 
 
Questionado a respeito o responsável pelo almoxarifado, relatou que questionou a empresa em relação aos pneus 
275/80r22,5 que teve sua proposta na marca FIRESTONE e foi entregue na marca DAYTON. Informou ainda que na 
época o fiscal do contrato juntamente com o Secretário de Transporte autorizaram o recebimento. 

 

 
                Dayton - 2ª linha da Bridgestone 

 
No dia 11 de abril de 2018, na Ata da sessão, à folha 305 do processo foi constatado que a Pregoeira suspendeu a 
sessão para análise das propostas apresentadas, pois nelas cotiam pneus de 2ª linha, sendo que o edital exigia de 1ª 
linha. No dia 16 de abril de 2018 em nova sessão, após análise técnica realizada pelo fiscal de contrato e Secretário de 
Transportes decidiram pela classificação das empresas, sendo informados nas propostas tais pneus de 2º linha 
conforme anexado no processo e aceito pelo fiscal e Secretário. 
 
Resumo dos fatos: 

 

1. Edital exige 1ª linha; 

Fuzion - 2ª linha da Bridgestone 
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2. Cotação de Preço de 1ª linha; 
3. Empresas licitantes ofertam 1ª e 2ª linha nas propostas; 
4. Suspensão da licitação para verificar as propostas; 
5. Fiscais atestam e aceitam as propostas de 2ª linha conforme ata da sessão fls 383; 
6. Empresas vencedoras entregam pneus fora das especificações do edital e das propostas ofertadas. 
7. O Secretário de Transporte e o Fiscal do contrato aceitam pneus de 2ª linha e fora das especificadas nas 

autorizações de fornecimento – Afs. 
 
O edital da respectiva licitação é claro ao afirmar em seu anexo I, item 5 que os pneus deverão ser de 1ª linha, e mesmo 
que as empresas vencedoras declarem que esse ou aquele pneu é de 1ª linha, o mercado é claro no entendimento de 
que tais linhas são de 2ª, consequentemente são mais baratos. 
 
Em uma análise rápida de pesquisa de preço realizada pelo telefone e por e-mail no dia 10 de setembro de 2018 com a 
própria empresa Mega Pneus, fizemos uma comparação de preço desses dois produtos: 
 

Pneu 185/65r14 Michelin 1ª linha R$ 305,00 Variação % 
27% Pneu 185/65r14 Tiga 2ª linha R$ 240,00 

Pneu 275/80r22.5 Bridgestone R$ 1.653,00 Variação % 
  19% Pneu 275/80r22.5 Dayton R$ 1.385,00 

 
A equipe técnica de auditoria não possui capacidade técnica para opinar se os pneus entregues são de boa qualidade, 
porém, podemos observar que a variação de preço entre a primeira e segunda linha trás grande impacto no preço final 
desses produtos. 
 
Se fizermos uma conta simples somente nesses dois produtos o impacto financeiro seria de: 
 

 
 
A variação média percentual dos pneus de 1ª e 2ª linha gira em torno de 23%. 
Vejamos através de um gráfico a representação dos acontecimentos na licitação: 

 

Quantidade Valor Total

Pneu 185/65r14 Michelin 1ª linha
102 305,00R$         31.110,00R$        

Pneu 185/65r14 Tiga 2ª linha
102 240,00R$         24.480,00R$        

6.630,00R$           d1

Quantidade Valor Total

Pneu 
275/80r22.5

Bridgestone 1ª linha
54 1.653,00R$      89.262,00R$        

Pneu 
275/80r22.5

Dayton 2ª linha
54 1.385,00R$      74.790,00R$        

14.472,00R$        d2

21.102,00R$        d1 + d2

Diferença

Diferença

Diferença Total
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Foi constatada a pagina 383 do processo uma solicitação feita em Ata pelo representante da empresa Pneumax Ltda de 
que fosse comunicado a data de entrega dos pneus para verificar se estão de acordo com as marcas exigidas. 
 
A pregoeira fez um memorando solicitando ao Secretário de Transporte, que comunicasse a empresa conforme 
solicitado. 
 
No dia 13 de setembro de 2018, no horário entre 10:30 e 11:30, a equipe técnica de auditoria entrou em contato por 
telefone com o Sr Farney funcionário da Pneumax Ltda, presente na licitação no dia das propostas. 
 
Questionado o Sr Farney se tinha recebido a comunicação conforme exigiu na Ata do dia 20 de abril de 2018, o mesmo 
informou que até a presente data não havia recebido nada. Questionamos os motivos, sendo nos informado que ele 
achou estranho aqueles valores pois estavam bem baixo e ele gostaria de ter certeza que entregariam de 1º linha. 
 
Logo após, questionamos o porquê da Pneumax não cotar produtos de 2ª linha como os demais fizeram, ele informou 
que só poderiam aceitar produtos de 1ª linha conforme edital, por este motivo ele só cotou BRIDGESTONE. 
Tentando colher mais informações, perguntamos se ele sabia que após a suspensão os responsáveis pela fiscalização o 
informaram que iriam aceitar algumas marcas de 2ª linha, tais como a FUZION, TITAN, DUELLER. 
 
A resposta foi incisiva: “Não, só me disseram que não poderia ser outra marca diferente das que estavam no edital, 
logo entendi que só poderiam ser Pirelli, Goodyer e Firestone, e se isso aconteceu fomos prejudicados, pois não 
me informaram nada nem modificaram o edital até aonde eu sei. 
Caso tiverem me comunicado teríamos baixado o preço ainda mais com essas marcas”. 
 
Como a empresa Pneumax seguiu o edital, ela não apresentou propostas para pneus de 2ª linha, sendo informada que 
uma vez entregue a proposta, esta não pode mais ser alterada, motivo pelo qual o representante sentiu-se prejudicado. 
 
No dia 11 de setembro de 2018, fizemos a seguinte pergunta através do processo 11450/2018 ao Secretário de 
Transporte e o Fiscal do contrato: 

  
 

“Quais os motivos/ razões que levaram o Município a aceitar o recebimento de pneus de 2ª segunda linha 
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sem ter havido alteração do edital?” 

 
 

“A SMTR informa que a aquisição de pneus foi elaborada e licitada pela Municipalidade no processo 15997/17 e 
que a entrega dos pneus foi acompanhada pelo almoxarifado e fiscal do contrato. Com relação ao relato sobre o 
recebimento de pneus 2º linha, segue laudo do fabricante fls 06. Com relação a acusação do recebimento de 
pneus de 2ª linha é importante salientar ou questionar que tipo de curso ou treinamento a equipe técnica dispõe 
para realizar e atestar um referido laudo, pois será de grande importância que essa equipe técnica seja 
participante dos próximos certames de pneus ou mesmo seja indicado para ser fiscal do contrato. 
 

Em 17/09/18” 
 
 
 
 

Laudo Bridgestone 



                   
                                      

           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
   Estado do Espírito Santo 

 
 
                                                

 Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

 
 
O relato não deixa claro os motivos que poderiam ser acatados como válido para se aceitar 2ª segunda linha sem ter 
havido alteração do edital. 
Por esse motivo, entendemos que neste caso específico há indícios de irregularidades, levando-se em consideração a 
amostra levantada, sendo recomendado que a administração adote as providências necessárias para apurar se houve 
prejuízo ao erário. 



                   
                                      

           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
   Estado do Espírito Santo 

 
 
                                                

 Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

Os achados de Auditoria indicam que os critérios de julgamento e aceitabilidade das propostas nesta licitação apresentam 
vulnerabilidades e deficiências significativas em seus sistemas de gestão de riscos e controles internos. 
 
Os critérios são subjetivos, não há consenso quanto da análise dos critérios de 1ª e 2ª linha. Tanto a parte técnica (fiscal 
do contrato e Secretário de Transporte) quanto aos pregoeiros, divergem quanto ao tema, sendo necessário que os 
critérios de qualificação técnica dos respectivos pneus devam ser mais bem elaborados para que os critérios de 
julgamento sejam mais transparentes. 
 
Dessa forma, é imperioso que o gestor Municipal adote providências, com base no diagnóstico realizado, buscando 
implementar os controles inexistentes apresentados nestes achados de auditoria, com objetivo de aprimorar a gestão da 
atividade e consequentemente, contribuir para melhor aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. 
 

 
2.3.3 Controle de Manutenção e identificação: 
 
É importante que o Município assegure que os pneus adquiridos sejam efetivamente utilizados nos bens da frota, de 
forma eficiente e econômica. 
 
Não foi identificado no processo licitatório a especificação sucinta dos veículos que terão suas peças substituídas, sendo 
necessárias para tal, que as Secretarias ao realizarem o termo de referência os identifiquem:  
 

 PLACA 
 MODELO 
 ANO/FAB 
 KM  

 
Na auditoria feita in loco foi possível identificar ausência de identificação física nos pneus, que podem ser realizada por 
marcação a fogo ou etiqueta eletrônica; ausência de rotina de registro das informações técnicas, tais como vida útil e dos 
serviços realizados nos pneus. 
A utilização de pneus sem identificação e desconhecimento das características técnicas, da vida útil e dos serviços 
realizados nos pneus da frota, podem acarretar substituições indevidas de pneus novos por usados ou de qualidade ou 
preço inferiores, roubos, furtos e desgaste acelerado devido à falta de manutenção. 
 
Recomendamos que sejam implantados controles de registro de informações técnicas, tais como a vida útil, o 
acompanhamento de quilômetros rodados, recapagens e remoções de pneus, baixas, possibilitando a aferição da 
durabilidade e do rendimento operacional de cada pneu. 
 
Recomendamos ainda que seja demonstrado no edital de licitação a descrição sucinta de veículos que comporão a 
licitação, a fim de demonstrar que o quantitativo solicitado para compra tenham amparo na real necessidade de cada 
Secretaria, evitando-se estocagem de pneus fora ou demasiadamente desnecessárias. 

 
Modelo sugestivo: 

 
 
Este modelo é apenas sugestivo, e tem como objetivo o acompanhamento quantitativo e qualitativo das solicitações 
encontram-se razoáveis. 

 

ITEM SECRETARIA PLACA MODELO ANO/FAB

KM

Atual

KM médio 

diário rodado

1 SMTR MTE 0890 VW/VOYAGE 12/12 34.616 150km

2 SMOI ODQ 9363 VW/VOYAGE 14/15 25.180 80km

3 SMED ODQ 9365 Renault/Logan 11/12 98.477 190km
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Reiteramos a necessidade de cada Secretaria desenvolver um plano de manutenção operacional e preventiva dos 
veículos, incluindo o desenvolvimento de uma Instrução Normativa (aplicada a todas as secretarias que possuem 
veículos), para que a vida útil desses veículos seja estendida. A Prefeitura possui um contrato de manutenção em vigor e 
a falta de utilização desses serviços por descuido caracteriza descontrole por parte do gestor podendo-o ser 
responsabilizado. 
 
2.4 CONCLUSÃO: 
 
Pelos fundamentos acima expostos e, em face dos exames realizados por esta Unidade Central de Controle Interno foi 
constatado uma possível inconformidade passível de apontamento, a qual foi recomendada a apuração dos fatos pela 
administração, além de algumas recomendações para que os controles sejam melhorados. 
 
As conclusões da equipe restringem-se aos elementos avaliados das atividades de controle relacionadas aos processos 
examinados e inspeções físicas realizadas. 
 
Face ao exposto, somos de opinião que a Unidade Examinada deve adotar medidas corretivas com vistas a elidirem os 
pontos ressalvados neste relatório, sendo recomendadas as seguintes medidas a serem adotadas pela administração: 
 
RECOMENDAÇÕES: 
 

Recomendamos uma nova padronização com critérios de aceitabilidade mais bem fundamentados através de 
procedimento formal, onde uma comissão especial deverá avaliar a necessidade de padronização. 
 
Recomendamos a Prefeitura capacitar alguns servidores efetivos para identificação de pneus de 1ª e 2ª linha, bem como 
pneus de alta durabilidade e qualidade, para que possam ser exigidos e mensurados nas licitações. 
 
Recomendamos a identificação dos pneus com o brasão do Município e com o dizer “USO EXCLUSIVO DA PMST”. 
 
Recomendamos que se efetue o registro da vida útil dos pneumáticos, bem como de outras informações necessárias 
para posterior avaliação dos custos de cada veiculo. 
 
Recomendamos desenvolver um plano de manutenção operacional e preventiva dos veículos, incluindo o 
desenvolvimento de uma Instrução Normativa (aplicada a todas as secretarias que possuem veículos), para que a vida 
útil desses veículos seja estendida. 
 
Recomendamos a Prefeitura que seja solicitada uma análise técnica de um profissional qualificado, para que sejam 
analisadas as condições de segurança no local onde estão armazenados os pneus, evitando possíveis acidentes no 
futuro. 
 
Recomendamos ainda reforço nas estruturas de segurança no acesso a esses locais, tais como grade, câmeras etc. 
 
Os achados de Auditoria indicam que os critérios de julgamento e aceitabilidade das propostas nesta licitação apresentam 
vulnerabilidades e deficiências significativas em seus sistemas de gestão de riscos e controles internos, sendo 
constatados no levantamento feito in loco pela equipe de auditoria fortes indícios de irregularidades na aceitação dos 
materiais, sendo recomendado que a administração implemente os controles inexistentes apresentados nestes achados 
de auditoria, com objetivo de aprimorar a gestão da atividade e consequentemente, contribuir para melhor aplicação dos 
recursos públicos em benefício da sociedade, bem como adotar as providências necessárias para apurar se houve 
prejuízo ao erário. 
 
Recomendamos que sejam implantados controles de registro de informações técnicas, tais como a vida útil, o 
acompanhamento de quilômetros rodados, recapagens e remoções de pneus, baixas, possibilitando a aferição da 
durabilidade e do rendimento operacional de cada pneu. 
 
Recomendamos ainda que seja demonstrado no edital de licitação a descrição sucinta de veículos que comporão a 
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licitação, a fim de demonstrar que o quantitativo solicitado para compra tenham amparo na real necessidade de cada 
Secretaria, evitando-se estocagem de pneus fora ou demasiadamente desnecessárias. 
 
No universo de contratações por esta Municipalidade extraiu-se do sistema de controladoria uma amostra para testes de 
auditoria, adotando-se como critérios a materialidade de contratos na modalidade Pregão, conforme estabelecido e 
aprovado no Plano Anual de Auditoria (PAAI) para o exercício de 2018. 
 
É importante salientarmos que o objetivo deste trabalho não é punir ou aportar erros, mas orientar a administração dos 
fatos que poderiam vir a impactar negativamente ao Município.  
 
Assim sendo, independentemente de tomar ciência do fato ocorrido ou não, qualquer prejuízo que venha ocorrer na 
administração o ordenador da despesa é corresponsável, e a auditoria interna tem como objetivo ajudar a detectar 
fraudes, erros, desperdícios, simplificar tarefas, servir de ferramenta de apoio à gestão e transmitir informações aos 
administradores sobre o desenvolvimento das atividades executadas, podendo inclusive evitar que a administração venha 
no futuro ter que responder por prejuízos causados ao erário quanto à falta de controle e conhecimento dos fatos que 
ocorreram na sua administração. 
 
É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências/recomendações apontadas neste Relatório não deve se 
restringir às situações nele mencionados, visto que foram identificados mediante amostragem, não podendo descartar, 
portanto, a possibilidade de ocorrência de outras situações ora não detectadas. 
 
Após as análises efetuadas, com base nas disposições estabelecidas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02 que dispõem 
sobre normas gerais de Licitação, esta Unidade Central de Controle Interno entende que os requisitos da lei não foram 
atendidos, opinando assim pela irregularidade para os pontos elencados. 
 
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 9º, 10º e 11º da INSTRUÇÃO 
NORMATIVA SCI Nº 02/2014 – Tomada de contas, onde transcrevemos abaixo: 
 
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 à 
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: 
I. 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. 

 
§ 1º - O prazo para a conclusão das providências administrativas é 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. 
 
É o parecer que se submete à consideração superior. 
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Santa Teresa-ES 17 de Setembro de 2018. 
 

 
 
Obs: a Instrução normativa está passando por alteração de sua versão. 
 
O processo foi encaminhado nesta data ao gabinete do Senhor Prefeito Municipal, o qual teria o prazo de cindo dias a 

contar desta data para dar início às providências administrativas. 

 

Porém a Comissão só foi constituída através de Portaria nº 308/2018 no dia 05 de outubro de 2018, conforme cópia da 

Portaria abaixo. A comissão estando constituída deu início aos trabalhos. Foi realizada a análise do Relatorio de Auditoria 

e do processo do Pregão presencial nº 47/2018. Na continuidade da análise a comissão buscou junto a vários setores e 

servidores envolvidos na licitação e no recebimento dos materiais, buscando elucidar os fatos. Foram encaminhados 

ofícios a Secretaria de Educação, ao fiscal do contrato, ao Secretário de Obras, Comissão de Licitação para que os 

mesmos esclarecessem os fatos. Também houve a manifestação do Secretário de Transportes sobre a licitação e sobre o 

recebimento dos materias.  

 

Após todas as análises a comissão investigativa sindicante entendeu que houve uma sucessão de falhas no processo, 

que desencadearam em equívocos destacados no relatório, culminando no recebimento de marca não padronizada no 

caso do pneu Fuzion, porém que o mesmo se encontrava devidamente registrado nas Autorizações de Fornecimento. 

Porém, no caso do recebimento do pneu Dayton, marca não padronizada pela Prefeitura e em nenhum momento 

disposta no Edital e nem nas Autorizações de Fornecimento, a comissão entendeu que houve uma falha grave da equipe 

que atestou o recebimento, pois são pneus de 2ª linha, conhecidos como pneu de guerra, criados com material inferior  

não possuindo a mesma qualidade técnica /material do que os pneus Firestone ou Bridgestone, sendo um pneu de valor 

mais barato. 

 

Foi apurada uma diferença financeira por pneu no valor de R$ 165,00. Considerando que foram adquitidos 54 pneus da 

marca Dayton acarretou uma diferença de R$ 8.910,00 no valor geral. 

“E quanto à acapacidade técnica para conhecimento de pneus de 1ª e 2ª linhas, entendemos necessário, mas 
nesse caso em específico, era somente a equipe receber mercadoria devidamente especificada na autorização de 

fornecimento. Se isto tivesse sido respeitado, o município teria recebido um material de 1ª linha, de qualidade e 

maior durabilidade, com valor justo, ou seja, preço devidamente licitado”. 
 

A comissão não vislumbrou por parte dos envolvidos má-fé, mais entende que há responsabilidade solidária e que o valor 

deve ser devolvido aos cofres públicos.  

O processo ficou parado no gabinete do Sr.Prefeito Municipal, o qual foi solicitado por esta UCCI através do Processo 

002434/2019.  

 

Somente agora houve a anuência do Sr. Prefeito acatando o parecer da comissão e solicitando a devolução dos valores 

atualizados.
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Parecer Final da Comissão: 
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09- Dispensa de Licitação - Aquisição de Peças e execução de serviços destinados à manutenção do 
veículo tipo ônibus placa ODL-0335 
Cód Tipo Processo Órgão Objeto Achado Prop/Alertas 

 
09 

Dispensa 
de 

Licitaçã
o 

10.995/18 Educação Avaliar se as contratações por 
dispensa ou inexigibilidade de 

licitação observaram as 
disposições contidas nos artigos 

24 a 26 da Lei de Licitações. 

Dos três orçamentos 
anexados no processo, 
dois eram pertencentes 

a mesma empresa: 
Matriz e Filial 

Recomendam
os que a 
secretaria 

presentação  
de outro 

orçamento 
que justifique 

o preço 
apresentado. 

Universo do ponto de Controle: 105 Processos de Dispensa – Valor: R$ 392.727,21 empenhados em  
 
Amostra Selecionada: 01 Processo – Valor: R$ 8.633,02 
 
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° 16.815/2018, visando atender ao Plano Anual Auditoria Interna (PAAI) 
relativo ao exercício de 2018, a Unidade Central de Controle Interno realizou uma análise do processo 10.995/2018, que 
trata-se de uma Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 24, Inciso II da Lei 8.666/93 e refere-se à aquisição de peças 
e execução de serviços destinados a manutenção do veículo placa ODL-0335, pertencente a Secretaria Municipal de 
Educação cuja finalidade do veículo é o transporte escolar. 
 
1.1 OBJETIVOS: 
 
O objetivo geral da presente auditoria consistiu em atender ao ordenamento legal, detectar possíveis desvios de 
finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade do processo de Dispensa 
de Licitação com os normativos vigentes. 
 
1.2 FUNDAMENTAÇÃO: 
 
Dispensa de Licitação 
 
A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de Dispensa de Licitação, 
sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A contratação por meio de Dispensa de Licitação 
deve limitar-se a aquisição de bens e serviços indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a 
qualquer bem ou prazo, tendo os casos fundamentados no artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993. 
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: 

ANÁLISE PROCESSUAL – DISPENSA 
PROCESSO: 010995/2018 
OBJETO: Aquisição de Peças e execução de serviços destinados a manutenção do veículo tipo ônibus placa ODL-0335 
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VALOR: R$ 5.578,02 Aquisição de Peças e R$ 3.055,00 Execução de Serviços = Total dos Pagamentos R$ 8.633,02 
 

Nº PROCEDIMENTO BASE LEGAL NÃO SIM 

1 

O processo foi devidamente autuado e protocolado, com a numeração das 
páginas, contendo carimbo do órgão, visto do responsável e indicação do 
recurso próprio? 
O processo 010995/2018 foi autuado, distribuído, porém com a numeração 
não sequencial, não sendo localizado as fls. de nº 28 e 30. 
Fonte de Recursos: 
1.1101 (Recurso do MDE) – Fichas 112 e 115 

Art.38, caput, 
lei n°8.666/93 e 

suas 
alterações. (   ) ( x ) 

2 

Consta pesquisa de mercado (cotação de preços) destinada a estimar o valor do 
bem ou serviço, indicando a fonte, metodologia ou nome e endereço de pelo 
menos 3 (três) empresas ou pessoas físicas consultadas? 
Constam orçamentos de 3 (três) empresas no processo, porém 2 (dois) 
orçamentos são da mesma empresa a Orvel Orletti Caminhões e Ônibus 
Ltda (Matriz e Filial), sendo portanto do mesmo proprietário não gerando 
assim independência em relação aos orçamentos. 
Orçamentos encontrados no processo: 
Autobahn Caminhões Ônibus Ltda ( fls. 09 e 10); Orvel Orletti Caminhões e 
Ônibus Ltda de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 11 e 12) e Orvel Orletti 
Caminhões e Ônibus (Linhares fls. 13 a 14). 

Art. 7° c/c art. 
15 inc. V, lei n° 

8.666/93 e 
suas alterações 

( X ) (  ) 

3 

Consta autorização do ordenador da despesa para abertura do processo? 
O processo foi aberto mediante solicitação da Secretária Municipal de 
Educação (pag. 02), e foi encaminhado ao gabinete do Sr. Prefeito 
Municipal o qual autorizou dar prosseguimento ao processo (folha 15 
verso). 

Atos 
Administrativos 

(decreto, 
portaria, lei). 

(   ) ( x ) 

4 

Os recursos orçamentários previstos estão identificados pelos códigos próprios 
de classificação e da categoria de programação? 
Os Recursos Orçamentários são: 
009009.1212200012.092 – Manutenção das atividades do Desenvolvimento 
do Ensino 
Elemento de Despesas: 3390300000 – Material de Consumo. 
Fonte de Recurso: 11010000 (Recursos MDE) - Ficha: 112. 
 
09009.1212200012.092 – Manutenção das atividades do Desenvolvimento 
do Ensino 
Elemento de Despesas: 3390300000 – Material de Consumo. 
Fonte de Recurso: 11010000 (Recursos MDE) - Ficha: 115. 
 
 

Lei: 2.657/2016 
Lei 

Orçamentária 
Anual 

(   ) ( x ) 

5 

Consta demonstração, detalhamento, finalidade do objeto/serviço a ser 
adquirido ou contratado? 
Consta no Termo de Referência anexado as folhas 03 a 05 do processo, 
contendo a justificativa e o objeto que tem por finalidade a aquisição de 
peças e  contratação de serviços, destinados a reparos a serem efetuados 
em veículo pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Considerando 
a obrigatoriedade de seguir rigorosamente o Calendário Escolar do ano 
letivo 2018 e que os veículos que atendem ao Transporte Escolar devem 
oferecer condições de segurança e conforto para os alunos, usuários do 
transporte escolar e considerando que o veículo, tipo ônibus, placa ODL-
0335, apresentou problemas no módulo e permaneceu parado no Pátio 
desta Prefeitura no decorrer do ano de 2017. 

Lei 8.666/93 

(   ) ( x ) 

Nº PROCEDIMENTO BASE LEGAL NÃO SIM 

6 
Consta projeto básico e/ou planilha de custos elaborados pelo órgão ou 
entidade promotora da contratação, quando for o caso? 
Não se aplica. 

Art. 7°, lei n° 
8.666/93 e 
alterações 

( x ) (   ) 

7 
Consta minuta do termo de contrato, nos casos em que resultem obrigações 
futuras? 
Não constam, os empenhos são ordinários.  

Art. 38, inciso 
X, lei n° 
8.666/93 

( x ) (   ) 
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8 

Consta parecer prévio da Área Técnica e/ou do órgão, fundamentando os 
motivos excepcionais para a dispensa da licitação? 
Consta informação do setor de Licitação informando a Dispensa de 
Licitação com amparo legal no artigo 24 - inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações.  
Artigo 24 – inciso II -  para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por 
cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas 
de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser 
realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998). 

Art. 38,inciso 
VI, § único, lei 

n° 8.666/93 

(  ) (x) 

9 
Consta documentação atualizada relativa à habilitação jurídica, quando for o 
caso? 
Não se aplica 

Art. 28, lei n° 
8.666/93 e 
alterações 

( x ) (   ) 

10 
Consta documentação relativa à regularidade fiscal?  
Não se aplica 

Art. 29, lei n° 
8.666/93 

( x ) (  ) 

11 
Consta documentação relativa à qualificação técnica, quando for o caso? 
Não se aplica. 

Art. 30, lei n° 
8.666/93 

( x ) (   ) 

12 
Consta documentação relativa à qualificação econômico-financeira, quando for 
o caso? 
Não se Aplica. 

Art. 31, lei n° 
8.666/93 ( x ) (   ) 

13 

Consta ato de dispensa, expedido pela autoridade competente? (vide exceção 
incisos I e II do Art. 24) 
Consta Termo de Dispensa de Licitação (fls.21) assinado pelo Sr. Prefeito 
Municipal, com amparo legal no artigo 24 – inciso II da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 

Art. 26, lei n° 
8.666/93 c/c 
Decreto de 
Execução 

Orçamentária 
Vigente. 

( ) (x) 

14 
Consta publicação do ato de dispensa na imprensa oficial? 
Não consta publicação na imprensa oficial. 

Art. 26, lei n° 
8.666/93 

( x ) ( ) 

 
 
 
 
2.2 DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES: 
 
No processo constam o ofício de solicitação da compra do material e da prestação do serviço a ser realizado, consta  o 

Termo de Referência assinado pela Secretaria Municipal de Educação e pelo Fiscal do Contrato, os Orçamentos das 

Empresas, o Termo de Dispensa de Licitação assinado pelo Sr. Prefeito Municipal e os documentos contábeis 

necessários para o registro e pagamento da despesa por parte do Município sendo eles: Notas de Pré Empenho, Notas 

de Empenho, Notas Fiscais, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento.  

 

Tabela 1: Documentos referentes a Aquisição das Peças.  
 

Documento 
Contábil 

Nº Documento Empresa Data  Valor R$  Fls. 

Nota de Pré 
Empenho 

0000639/2018 Autobahn Caminhões Ônibus 
Ltda 

13/08/1
8 

5.578,02 19 

Nota de 
Empenho 

0003248/2018 Autobahn Caminhões Ônibus 
Ltda 

20/08/1
8 

5.578,02 22 

NF-e 090729 Autobahn Caminhões Ônibus 
Ltda 

23/08/1
8 

5.578,02 27 

Nota de 
Liquidação 

0004848/2018 Autobahn Caminhões Ônibus 
Ltda 

06/09/1
8 

5.578,02 38 

Nota de 
Pagamento 

0006984/2018 Autobahn Caminhões Ônibus 
Ltda 

14/09/1
8 

5.578,02 40 
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Tabela 2: Documentos referentes a Prestação de Serviços.     
 

Documento 
Contábil 

Nº Documento Empresa Data  Valor R$  Fls. 

Nota de Pré 
Empenho 

0000641/2018 Autobahn Caminhões Ônibus 
Ltda 

13/08/1
8 

3.055,00 20 

Nota de 
Empenho 

0003249/2018 Autobahn Caminhões Ônibus 
Ltda 

20/08/1
8 

3.055,00 23 

NF-e 20185 Autobahn Caminhões Ônibus 
Ltda 

23/08/1
8 

3.055,00 29 

Nota de 
Liquidação 

0004849/2018 Autobahn Caminhões Ônibus 
Ltda 

06/09/1
8 

3.055,00 39 

Nota de 
Pagamento 

0006984/2018 Autobahn Caminhões Ônibus 
Ltda 

14/09/1
8 

3.055,00 41 

 
 
A Empresa vencedora do processo de Dispensa de Licitação foi a Autobahn Caminhões e Ônibus Ltda, que apresentou o 

orçamento de menor valor global, conforme a tabela abaixo com os referidos orçamentos: 

 

Empresa Valor 
Orçamento 
Material R$ 

Fls. Valor do 
Orçamento 
Serviço R$ 

Fls. 

Autobahn Caminhões Ônibus Ltda 5.578,02 10 3.055,00 10 

Orvel Orletti Caminhões  e Ônibus Ltda - 
Cachoeiro de Itapemirim 

6.022,24 11 3.123,00 11 

Orvel Orletti Caminhões e Ônibus Ltda - 
Linhares 

5.850,00 13 3.055,00 13 

TOTAL DO VALOR DA EMPRESA 
VENCEDORA AUTOBAHN 

5.578,02 10 3.055,00 10 

 
 
2.2.1 Da Justificativa no Desempate de Orçamentos de Serviço com o Mesmo Valor:  
 
No processo há 2 (dois) orçamentos de prestação de serviços com o mesmo valor: 
 

Empresa  Valor do Orçamento Fls. 

Autobahn Caminhões Ônibus Ltda R$ 3.055,00 10 

Orvel Orletti Caminhões e Ônibus Ltda - 
Linhares 

R$ 3.055,00 13 

 
A empresa ganhadora foi a Autobahn Caminhões Ônibus Ltda, não sendo justificada no processo a sua escolha pelo 

Setor de Licitação.  

 

Solicitamos na folha de informação (processo: 10.995/2018 - fls. 37) que o Setor de Licitação informasse qual o critério 

utilizado para a escolha da empresa vencedora. O Setor de Licitação na fls. 46 justificou a escolha da empresa pois a 

contratação no processo se trata de aquisição e prestação de serviços justificando o julgamento por preço global, pois 

segundo o Presidente da Comissão Permanente de Licitação se fosse adquirido os materiais de uma empresa e o serviço 

executado por outra, não seria dado garantia  para os serviços e  para os materiais.  
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Sendo assim o julgamento foi realizado em favor da empresa Autobahn Caminhões e Ônibus Ltda por ter apresentado o 

menor valor global, primando assim pela melhor contratação e pela garantia das peças e dos serviços.  

 
2.2.2 – Da Falha na Sequência de Numeração de Páginas no Processo 
 
No processo analisado não evidenciamos as fls. de nº 28 e nº 30. Localizamos na fls. 27 a nota fiscal da Empresa 

Autobanh Caminhões e Ônibus Ltda que se refere a aquisição de peças e em seguida em vez da fls. 28 localizamos a fls. 

29 com a Nota Fiscal Eletrônica da Empresa Autobanh Caminhões e Ônibus Ltda referente à Prestação de Serviço da 

Empresa. Depois a Certidão Negativa Municipal que seria a folha seguinte de nº 30 foi numerada com o nº 31. Porém 

analisando no processo a falha da numeração das páginas, ao nosso ver, não comprometeu a execução e o 

entendimento do mesmo, caracterizando assim um equívoco na numeração. 

 
 
2.2.3 - Da falta de 3 (três) Orçamentos Independentes 
 
Constam no processo 3 (três) orçamentos nas fls. 09 a 14, porém identificamos que 2 (dois) deles são da mesma 

empresa a Orvel Orletti Caminhões e Ônibus Ltda (Matriz e Filial) sendo portanto 2 (dois) orçamentos de empresas dos 

mesmos proprietários não caracterizando assim independência nos orçamentos, indo em desacordo com o Princípio da 

Competitividade e Isonomia. 

  

Abaixo especificamos a tabela das empresas que enviaram orçamentos: 
 

Orçamento Empresa CNPJ Fls. 

1 Autobahn Caminhões Ônibus Ltda 001.266.272/0001-09 09 a 10 

2 Orvel Orletti Caminhões e Ônibus Ltda – Cachoeiro de Itapemirim   07.930.676/0002-04 11 a 12 

3 Orvel Orletti Caminhões e Ônibus Ltda - Linhares   07.930.676/0001-23 13 a 14 

 
Em resposta a UCCI, a Secretaria Municipal de Educação informou que os serviços solicitados no processo 10955/2018 
somente poderiam se executados em empresa autorizada/especializada em assistência técnica, marca Volkswagem, 
tendo em vista a complexidade do problema apresentado pelo veículo, paradao no pátio da Prefeitura desde o ano de 
2017. Informou ainda que mo Estado do Espírito Santo exclusivamente as empresas Autobahn Caminhões Ônibus Ltda 
e Orvel Orletti Caminhões são especializadas na marca volkswagem. 
 
3. RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÃO: 
 
Os trabalhos de auditoria focaram aspectos relacionados à conformidade, à eficiência e à eficácia da contratação por 

dispensa de licitação; aspectos relacionados com a efetiva execução dos trabalhos executados e com a boa governança, 

recomendando melhorias nos processos conforme as constatações, jurisprudências e boas práticas identificadas. 

 

Porém, pelos fundamentos acima expostos e, em face dos exames realizados por esta Unidade Central de Controle 

Interno verificou-se a necessidade de apontamento de algumas inconformidades verificadas, passíveis de 

recomendações e solicitações. 

 

Solicitamos que sempre seja observado com atenção as numerações das páginas dos processos, a fim de evitar que 

aconteça falha na numeração, o que pode gerar falta de autenticidade e de transparência no processo em relação a visão 

de quem o analisa. 
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Recomendamos que antes da abertura do processo de aquisição/contratação seja realizado a pesquisa de preço de 

mercado, atendendo o contido no art. 43, inciso IV da Lei 8.666/93. A exigência de pesquisa de mercado se configura em 

verdadeiro requisito para que se iniciar um processo no âmbito da administração pública, sendo importante para a mesma 

averiguar se tem recursos suficientes para a contratação e definir qual modalidade de licitação será adotada além de 

permitir que a administração verifique se os preços propostos são exequíveis ou compatíveis com os preços praticados 

no mercado. 

 

Especificamente sobre a utilização dos orçamentos da Matriz e da Filial da Empresa Orvel Orletti Caminhões e Ônibus 

Ltda, fato esse que se caracteriza como sendo orçamentos da mesma empresa, recomendamos que se junte no 

processo um orçamento de uma outra empresa com a finalidade de justificar o preço praticado no mercado, bem como 

que os gestores envolvidos no processo não utilizem mais orçamentos de Matrizes e Filiais no mesmo processo, pois 

caracteriza falta de independência dos orçamentos infringindo os Princípios Administrativos da Moralidade e da Isonomia. 

 

Encaminharemos o processo à Secretaria Municipal de Educação para ciência dos fatos apurados e que sejam 

justificadas as recomendações apontadas e passíveis de justificativas. 

 

Solicitamos ainda que os apontamentos e recomendações efetuados sejam respondidos a essa Unidade Central de 

Controle Interno no prazo de 7 (sete) dias úteis após o recebimento do Relatório perante a Secretaria. 

 

No universo de contratações por esta Municipalidade extraiu-se do Sistema de Contabilidade uma amostra para testes de 

auditoria, adotando-se como critérios processos na modalidade de Dispensa de Licitação, conforme estabelecido e 

aprovado no Plano Anual de Auditoria (PAAI) para o exercício de 2018. 

 

É importante salientarmos que o objetivo deste trabalho não é punir ou aportar erros, mas orientar a administração dos 

fatos que poderiam vir a impactar negativamente ao Município.  

 

Assim sendo, independentemente de tomar ciência do fato ocorrido ou não, qualquer prejuízo que venha ocorrer na 

administração o ordenador da despesa é corresponsável, e a auditoria interna tem como objetivo ajudar a detectar 

fraudes, erros, desperdícios, simplificar tarefas, servir de ferramenta de apoio à gestão e transmitir informações aos 

administradores sobre o desenvolvimento das atividades executadas, podendo inclusive evitar que a administração venha 

no futuro ter que responder por prejuízos causados ao erário quanto à falta de controle e conhecimento dos fatos que 

ocorreram na sua administração. 

 
Santa Teresa-ES 14 de janeiro de 2019.  
 
 
Margareti Aparecida Novelli Cosme                                                    
Controlador Geral 
 

 

Em resposta a UCCI, a Secretaria Municipal de Educação informou que os serviços solicitados no processo 10955/2018 

somente poderiam se executados em empresa autorizada/especializada em assistência técnica, marca Volkswagem, 

tendo em vista a complexidade do problema apresentado pelo veículo, paradao no pátio da Prefeitura desde o ano de 
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2017. Informou ainda que mo Estado do Espírito Santo exclusivamente as empresas Autobahn Caminhões Ônibus Ltda 

e Orvel Orletti Caminhões são especializadas na marca volkswagem. 

 

INSPEÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES 
 

Cód Tipo Processo Órgão Objeto Achado situação 
01 Diárias 

 
IN 02/2014 

010.977/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diversas 
secretarias 
municipais 

 
 
 
 
 
 
 

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 – 968 
processos 

- Valor: R$ 84.870,00. 
             Amostra Selecionada: 42 processos – Valor: R$ 11.565,00 

 
Foram analisados os processos das secretarias abaixo relacionadas: 
 
Assistencia Social: 16657/17, 1730/18, 2769/18, 2397/18 e 8431/18. 

Administração e Recursos Humanos: 5773/18, 6170/18 e 7717/18 

Agricultura: 6397/18, 6324/18, 7727/18 e 9187/18 

Articulação Institucional e Política: 4564/18 e 309/18 

Educação: 1570/18, 3788/18, 4864/18, 8071/18 e 9694/18 e 013545/16 

Fazenda: 2021/18, 3582/18 e 7942/2018 

Gabinete: 1389/18, 2980/18, 7591/18 e 7933/18 

Jurídico: 5578/18, 6410/18 e 7944/18 

Obras: 2979/18 e 5649/18 

Planejamento: 6745/18, 8027/18 e 9494/18 

Transporte: 924/18, 3381/18, 7551/18 e 8523/18 

Turismo: 6374/18, 7433/18, 7851/18 e 8492/18 

 
Achados: Esta inspeção nos processos selecionados de Diárias das diversas secretarias municipais contemplou o 
valor de R$ 11.565,00 e nos demonstrou uma grande melhora no controle interno das Unidades Administrativas do 
Município no que se refere às normas e procedimentos de acordo com a Instrução Normativa 02/2014 do Sistema 
Financeiro. 
 
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 



                   
                                      

           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
   Estado do Espírito Santo 

 
 
                                                

 Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

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. 
 
Cód Tipo Processo Órgão Objeto Achado situação 
02 Instrução 

Normativa 
nº 01/2014 – 
Versão 02 - 
do Sistema 

de 
Almoxarifado 

  

10.645/ 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setor: 
Almoxarifado 

 
 
 
 
 
 
 

Verificar o cumprimento da Instrução 
Normativa nº 01/2014 versão 02 do 
Sistema de Almoxarifado. 

1)Falta definitiva de baixa de Bens 
Móveis em desuso; 
 
2)De acordo com o responsável pelo 
setor em algumas ocasiões, está sendo 
entregues materiais sem o registro no 
sistema competente, anotando o 
controle de saída dos materiais num 
bloco à parte, o que identificamos 
como uma possível falha de controle. 
 
Baseado no item 1, recomendamos  ao 
Ilmo. Sr. Secretário Municipal de 
Administração e Recursos Humanos 
que adote medidas cabíveis para 
proceder a Baixa de Materiais em 
Desuso junto ao Almoxarifado. 
 
Baseado no item 2, recomendamos 
que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
altere o procedimento no trâmite de 
processos de liquidação e pagamentos 
de Notas Fiscais de materiais, desde o 
protocolo até o pagamento pela 
Tesouraria, afim de agilizar o fluxo de 
registro nos sistemas de Contabilidade 
e Almoxarifado, proporcionando assim 
que os materiais sejam liberados do 
almoxarifado para os setores de forma 
correta, controlada e segura. Nenhuma 
Nota Fiscal deve ser liquidada, sem o 
devido ingresso do material no 
almoxarifado.  

Em 
andamento 
Quanto as 

recomendaçõ
es. 

 
 

 

 

Relatório de Inspeção na Instrução Normativa  

nº 01/2014 – Versão 02 - do Sistema de Almoxarifado 
 

Em observância ao Plano Anual de Auditoria, exercício de 2018, desenvolvemos inspeções nas Instruções 

Normativas de setores da Administração Pública Municipal. 

 

Atendendo ao cronograma apresentamos o Relatório de Inspeção do Setor de Almoxarifado da Prefeitura Municipal 

de Santa Teresa – ES. Que relata os procedimentos de recebimento, estocagem, distribuição e controle de materiais 

de consumo, bem como os demais atos praticados de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2014 – Versão 02 do 

Sistema de Almoxarifado. 

O Setor de Almoxarifado da Prefeitura Municipal está localizado na oficina mecânica do Município, mais precisamente 

na parte superior. É visível que a poeira e o barulho prejudicam o armazenamento dos materiais e o trabalho dos 

Servidores. 

 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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O trabalho foi realizado no mês de julho de 2018, com visita In loco no Setor de Almoxarifado, usando o método de 

questionário desenvolvido de acordo com as responsabilidades e procedimentos elencados na Instrução Normativa 

acima mencionada.  

  

O objetivo através de levantamento é analisar o desempenho do controle das atividades do Setor inspecionado, 

através da análise de suas atividades e funções, gerando informações que facilitem a tomada de decisão dos 

responsáveis pela supervisão ou pela iniciativa de ações corretivas, visando solucionar problemas ou preveni-los 

evitando demandas desnecessárias e infrações administrativas. 

 

Nenhuma restrição foi imposta quanto ao método ou extensão de nosso trabalho. Os procedimentos para execução 

do levantamento das informações foram aplicados de acordo com a natureza e atividade da unidade inspecionada e 

abrangeram suas áreas de atuação. 

 

Achados:  

Pontos que estão sendo seguidos:  

 

Em visita in loco constatamos que o estoque do Almoxarifado está devidamente limpo e organizado, conforme fotos 

em anexo.  

 

Verificamos através do questionário que todo o exposto nos Artigos 5º. a 21 da Instrução Normativa nº 01/2014 – 

Versão 02 do Sistema de Almoxarifado está sendo seguido corretamente, exceto os pontos falhos a seguir: 

 

Pontos Falhos:  

I - De acordo com o item XIII – do Art. 5º da Instrução Normativa nº 01/2014 – Versão 02 do Sistema de 

Almoxarifado, que trata das responsabilidades, diz: “Proceder à baixa de materiais de consumo em desuso”, 

constatamos através da declaração do Servidor responsável do Setor que não está sendo procedida à baixa nos 

referidos materiais em desuso. Ex. Materiais como cartucho, toner e Bobina de Fax que dependem de autorização do 

Setor de Tecnologia da Informação e da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos para serem 

devidamente baixados. 

 

II – De acordo com o Artigo 14, da Instrução Normativa nº 01/2014 – Versão 02 do Sistema de Almoxarifado, que 

trata dos procedimentos, que diz: “Nenhum material será liberado para as secretarias sem o recebimento definitivo e 

os devidos registros nos sistemas competentes” constatamos através de declaração do Servidor responsável do 

Setor que não está sendo cumprido o referido artigo, pois há uma demora na Liquidação da Nota Fiscal por parte do 

Setor de Contabilidade.  Devido o processo passar primeiro pelo Gabinete do Prefeito para autorização de 

pagamento, torna-se demorado o trâmite, com isso de acordo com o responsável pelo setor em algumas ocasiões, 

está sendo entregues materiais sem o registro no sistema competente, anotando o controle de saída dos materiais 

num bloco à parte, o que identificamos como uma possível falha de controle. Ex. No caso de peças de veículos como 

ambulância e ônibus escolar, sendo realizado também em outros materiais em caso de necessidade da rapidez na 

utilização dos mesmos. 

 

Recomendação: 
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 1 – Baseado em todo o exposto no item I, recomendamos então ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Administração e 

Recursos Humanos que adote junto ao Setor de Tecnologia da Informação (TI) medidas cabíveis para proceder a 

Baixa de Materiais em Desuso junto ao Almoxarifado. Ex. O Setor de TI emitir laudo e a Secretaria Municipal de 

Administração e Recursos Humanos autorizar ao Setor de Almoxarifado a dar a Baixa do material justificando que o 

produto se tornou obsoleto para a Administração Pública. 

 

2 - Baseado em todo o exposto no item II, recomendamos que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal altere o procedimento 

no trâmite de processos de liquidação e pagamentos de Notas Fiscais de materiais, desde o protocolo até o 

pagamento pela Tesouraria, afim de agilizar o fluxo de registro nos sistemas de Contabilidade e Almoxarifado, 

proporcionando assim que os materiais sejam liberados do almoxarifado para os setores de forma correta, controlada 

e segura. Nenhuma Nota Fiscal deve ser liquidada, sem o devido ingresso do material no almoxarifado conforme a 

Instrução Normativa do Sistema de Contabilidade – SCO – nº 01/2014 – Versão 02.  

 

Art. 41 – “Ao responsável pela emissão de Nota de Liquidação caberá à verificação prévia da documentação juntada 

quando do ato de liquidação da despesa, bem como a existência dos seguintes requisitos para sua emissão”. 

VII – “Carimbo do Setor de Patrimônio ou Almoxarifado confirmando que o bem foi incorporado ao patrimônio da 

instituição”. 

 

3 - Recomendamos ainda ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos que providencie junto à 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana uma melhoria nas instalações no Setor de Almoxarifado, pois 

em visita notamos que os servidores do Setor questionaram a possibilidade de se instalar um forro para amenizar o 

calor e proteger os materiais da poeira.  

A nosso ver, o ideal seria que o almoxarifado funcionasse em outro lugar que não na oficina mecânica, e mais 

próximo do prédio da Prefeitura. 

 

Estamos acompanhando as providências quanto as recomendações da UCCI. 
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Segue em anexo a este relatório o questionário respondido pelo Servidor do Almoxarifado: 

 

Art. 5º - Compete ao Setor de Almoxarifado:  
 

I. Supervisionar, planejar, coordenar e acompanhar as operações do almoxarifado; 
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
II. Manter cadastro atualizado, de entrada e saída de materiais no sistema informatizado de Controle de Estoques;  
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

III. Manter contato com o setor responsável pelas compras e a unidade administrativa requisitante, para 
planejamento de recebimento de materiais; 

R = Através de ligação telefônica e reuniões com a Secretaria de Administração 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

IV. Fornecer ao setor responsável pelas compras, lista de materiais em falta no almoxarifado;  
R = Faz o contato por telefone quando a entrega é parcial 

Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
V. Supervisionar a limpeza e organização da área do almoxarifado;  
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

VI. Zelar pela boa conservação do material armazenado, assim como por estruturas de armazenagem do 
almoxarifado;  

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

VII. Estabelecer critérios para o atendimento das requisições;  
R = Pela ordem de chegada 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

VIII. Estabelecer critérios para organização dos materiais nas estruturas de armazenagem;  
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
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IX. Gestão do sistema informatizado de controle de material, assegurando as ações necessárias à sua 
operacionalização e aperfeiçoamento;  

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
X. Classificar e cadastrar os materiais de consumo no sistema de informática, alimentando-o com as informações 

constantes das notas fiscais e autorizações de fornecimentos;  
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

XI. Supervisionar e controlar a distribuição racional do material requisitado, promovendo os cortes necessários nos 
pedidos; 

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

XII. Disponibilizar relatórios gerenciais; 
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

XIII. Proceder à baixa de materiais de consumo em desuso;  
R = Ex. Cartucho, Toner e Bobina de Fax que depende do Setor de TI e da Secretaria de Administração.   
Sim (    ) Não (    ) Não se aplica (X ) 
 

XIV. Informar ao Secretário Municipal de Administração da ocorrência de desfalque ou desvio de materiais, bem 
como da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resulte dano ao erário, para que seja 
instaurado o respectivo processo ou Sindicância disciplinar administrativo; 

R = Porém nunca aconteceu até o momento 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
  

XV. Promover estudos visando à padronização de materiais e a substituição dos mesmos por outros de uso mais 
econômico;  

R = Junto com a SMAR  (Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos) 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

XVI. Atender com agilidade e presteza as demandas solicitadas de materiais;  
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

XVII. Participar, sempre que possível, de cursos de capacitação, para aperfeiçoamento de suas atividades. 
R = Sempre 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 
Art. 6º - Compete ao responsável pelo Recebimento dos Materiais:  
I. No ato do recebimento do material, o Almoxarife, ou o servidor designado para esse fim, procederá a sua 

conferência à vista dos documentos hábeis que rotineiramente o acompanha: Nota Fiscal; Termo de Doação, 
Autorização de Fornecimento, etc.; 
 

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
II. Quando se tratar de bens de consumo diverso o responsável recebe o material para estoque no almoxarifado, 

atesta a nota fiscal e encaminha para a Secretaria responsável pela compra, para ser anexada ao processo, 
para ser enviada ao setor de contabilidade e finanças da prefeitura para providências; 

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

III. Se o material de consumo não confere com as especificações da autorização de fornecimento, deve-se 
suspender a entrega e notificar a empresa para que providencie a substituição; 

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
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IV. Quando se tratar de bens permanentes o responsável pelo Almoxarifado recebe o material provisoriamente 
conferindo com a nota fiscal e a autorização de fornecimento e envia a Nota Fiscal para o Setor Patrimonial para as 
devidas providências; 

R = A Secretaria que passa no Setor de Patrimônio. 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

V. Se o material permanente exigir parecer técnico especializado, o responsável pelo Almoxarifado providencia a 
presença do Fiscal do Contrato, para recebimento definitivo do material;  
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
VI. Se o material permanente não confere com as especificações o setor de almoxarifado notifica a empresa 

para providenciar a substituição;  
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 
VII. Conferido o recebimento do material permanente o responsável pelas entradas no almoxarifado em conjunto com 

o Fiscal de Contrato atestam a nota fiscal e encaminham a mesma juntamente com as certidões negativas para a 
Secretaria responsável pela compra, para ser anexada ao processo e enviada para o setor de contabilidade e 
finanças da prefeitura para efetuar o devido pagamento;  

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
  

VIII. No caso do recebimento de material encaminhado diretamente para o local de sua utilização, o responsável pelo 
setor, deverá acompanhar o fornecimento realizando a conferência e atesto da nota fiscal e enviar a mesma 
devidamente atestada para o setor de almoxarifado; 

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

IX. No retorno ao almoxarifado e com a nota fiscal devidamente atestada, faz os procedimentos de entrada e saída no 
sistema e encaminha a mesma juntamente com as certidões negativas, para a Secretaria responsável, para 
anexar ao processo e posteriormente enviada para o setor de contabilidade e finanças da Prefeitura Municipal.  

R = Não é função do Almoxarifado emitir as Certidões Negativas das Empresas. 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
Art. 7º - Compete ao Responsável pela Movimentação de Estoque e Separação de Pedidos:  
 

I. Armazenar o material de acordo com o critério de armazenagem;  
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

II. Fazer levantamento, segundo critério adotado pelo almoxarifado, de pedidos pendentes;  
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

III. Separar pedidos e facilitar a conferência e o carregamento na área de expedição;  
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

IV. Zelar pela limpeza e boa conservação do material armazenado na área de recebimento, assim como por suas 
estruturas de armazenagem.  

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

 
CAPÍTULO VI 

DO ALMOXARIFADO 
 
Art. 8º - O Almoxarifado é o espaço físico utilizado pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Santa 
Teresa para armazenagem do material de consumo para uso das Secretarias Municipais. 
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Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
Art. 9º - O almoxarifado deverá estar em local limpo, seguro, de fácil acesso e arejado, que garanta a conservação 
dos materiais, bem como, deverá ser organizado de forma que haja a maximização do espaço, a garantia de 
segurança para os materiais estocados e a fácil circulação interna. 
 
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

CAPÍTULO VII 
DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE MATERIAIS 

 
Art. 10 - Os materiais de consumo serão controlados por servidores responsáveis por sua guarda, por meio de um 
sistema informatizado; 
 
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
Art. 11 - Este sistema informatizado é um software desenvolvido por uma empresa contratada, e que no momento 
permite o acesso somente do servidor que opera o sistema de Controle de estoque. 
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
Art. 12 - Constituem atividades básicas do Almoxarifado:  
I. O recebimento e aceite; II. O armazenamento; III. A localização; IV. A Conservação e a Preservação; V. A 

distribuição; VI. O inventário. 
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
Art. 13 - Do Recebimento provisório e Definitivo do Material:  
 

I. O recebimento de material em virtude de compra se divide em provisório e definitivo; 
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
  

II. O recebimento provisório ocorre no momento da entrega do material e não constitui sua aceitação;  
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

III. O recebimento definitivo se dá com a aceitação do material, que pressupõe a conformidade do material com as 
especificações descritas no processo de compra (autorização de fornecimento); 

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

IV. Todo e qualquer material de consumo adquirido pelo Município de Santa Teresa, deverá ser conferido no que diz 
respeito a preços, quantidades, especificações, qualidade e prazo de validade, no ato do recebimento; 

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
V. O recebimento de materiais de consumo pelo Almoxarifado será formalmente efetuado, de acordo com os 

seguintes procedimentos:  
a) Efetuar a conferência dos itens dos materiais de consumo, bem como sua qualidade, especificações técnicas, 

quantidade e a integridade física e funcional, realizando os testes, quando necessário; 
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
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b) Verificar se a nota fiscal das mercadorias está de acordo com as especificações do material adquirido 
constantes da autorização de fornecimento bem como, dentro do prazo de validade para emissão; 

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

c) Quando se tratar de material permanente, verificar se a marca, modelo e características das mercadorias 
entregues conferem com o descrito na autorização de fornecimento. 

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

VI. No caso de doação de materiais, deverão ser observados os princípios legais e legislação municipal vigente; 
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

VII.Atendidas as exigências, os materiais serão estocados no Almoxarifado e, será declarado, na nota fiscal, a aceitação 
e recebimento dos mesmos; 

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

VIII. A nota fiscal, com o carimbo de recebimento e aceite, deverá ser encaminhada para a Secretaria responsável 
para ser anexada ao processo e ser enviado para o setor de contabilidade e finanças da prefeitura;  

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

IX. Os materiais deverão ser registrados no sistema informatizado de Controle de Estoque de Materiais, 
descrevendo o número da nota fiscal, valor unitário, quantidade total e descrição detalhada dos materiais 
adquiridos; 

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
X. O registro de materiais em estoque deverá ser processado no referido sistema de controle, contendo dados como:  

a) Data de entrada e saída dos mesmos; b) Especificação detalhada dos bens; c) Quantidade e custos; d) 
Nome do fornecedor; e) Documento comprobatório, com o número, data de emissão e valor. 

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
Art. 14 - Nenhum material será liberado para as Secretarias sem o recebimento definitivo e os devidos registros nos 
sistemas competentes. 
R = Devido à demora na liquidação da Nota Fiscal 
Sim (    ) Não (X ) Não se aplica (    ) 
 
Art. 15 - No caso do material não cumprir as especificações determinadas ou ainda apresentar falhas, imperfeições 
ou defeitos, o mesmo não será aceito no Almoxarifado, sendo imediatamente efetuada a devolução ao fornecedor, 
procedendo à notificação da empresa e demais providências cabíveis. 
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
Art. 16 - Quaisquer discrepâncias existentes entre o material entregue e a autorização de fornecimento, deverão ser 
solicitadas instruções complementares aos Departamentos de Compras, Contratos ou Licitações, necessárias a 
elucidação das divergências.  
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
Art. 17 - Do Armazenamento:  
 

I. O armazenamento dos materiais de consumo adquiridos e recebidos será realizado conforme os seguintes critérios:  
a) Armazenar os materiais pesados e volumosos, evitando riscos de acidentes ou avarias e facilitando a 

movimentação, mantendo livres os acessos às portas e áreas de circulação; 
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
  



                   
                                      

           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
   Estado do Espírito Santo 

 
 
                                                

 Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

b) Estocar os materiais ordenadamente em prateleiras, estantes ou estrados e identificados para facilitar o 
funcionamento operacional, observando a altura, forma, peso e movimentos, sem que tenha contato direto com o 
piso, para facilitar o funcionamento operacional e a contagem física; 

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
  

c) Conservar os materiais nas embalagens originais, sempre que possível;  
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

d) Observar as recomendações do fabricante; 
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

e) As embalagens de determinados materiais deverão ficar fechados até necessária utilização;  
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
f) Organizar os materiais de modo que os novos que forem chegando, sejam colocados atrás dos materiais já 

existentes, armazenados há mais tempo;  
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
g) Distribuir primeiro os materiais que estão com o prazo de validade próximo a vencer e os estocados há mais 

tempo;  
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 
h) Armazenar os materiais de pequeno volume e alto valor em armários, de preferência trancado;  
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
i) Garantir a qualidade do produto estocado em condições ambientais para este fim.  
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

II. Os materiais permanentes, após o recebimento, serão encaminhados ao Departamento de Patrimônio que 
realizará a vinculação do bem ao patrimônio municipal, e posteriormente enviará para sua efetiva utilização, 
mediante a emissão do respectivo Termo de Responsabilidade, assinado pelo destinatário.  

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
Art. 18 - Da Localização:  
 

I. Quanto à localização dos materiais adquiridos e recebidos, dever-se-á proceder da seguinte forma:  
a) Estocar observando a natureza e características dos materiais de consumo;  

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

b) Utilizar os critérios previamente estabelecidos, visando à identificação do posicionamento físico dos materiais em 
unidade de estocagem. 

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
Art. 19 - Da Conservação e Preservação:  
 

I. Quanto à conservação e preservação dos materiais de consumo, deve-se proceder da seguinte forma:  
a) Manter o almoxarifado organizado e limpo; 
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
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b) Inspecionar, periodicamente, todos os materiais sujeitos a corrosão e deterioração, protegendo-os contra efeitos do 
tempo, luz e calor. 
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
Art. 20 - Da Distribuição:  
 

I.Toda retirada de material do Almoxarifado deverá ser feita através de requisição interna de materiais, identificando a 
secretaria e a descrição do material solicitado e assinado pelo secretário (a) ou servidor autorizado. 
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
    

II. O registro de entrada e saída de materiais deverá ser feito no mesmo dia em que ocorreu a operação, ou no 
máximo, no dia seguinte.  

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

III. A distribuição dos materiais deverá ser efetuada da seguinte forma:  
a) A partir da solicitação de material através da requisição interna da       secretaria solicitante. 
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
b) Obedecendo sempre a estocagem e data de validade mais antiga, no atendimento das requisições internas 
de materiais. 
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

IV. A distribuição será diária e definida pela ordem de chegada das requisições das secretarias, sendo realizado o 
mais breve possível, sendo que em casos excepcionais deverão ser atendidos imediatamente. 

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

V. Aqueles materiais que por suas características não possam ser armazenados no Almoxarifado, terão sua entrega 
programada diretamente para o setor requisitante do mesmo;  

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 
VI. Manter em arquivo o comprovante de entrega do material às Unidades requisitantes.  

 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 
Art. 21 - Do Inventário: 
 

I.Após a conferência do estoque físico o resultado deverá ser encaminhado à Secretaria de Fazenda, setor de 
contabilidade, para as devidas providências. 
 
Sim (X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
 

Santa Teresa–ES, 24, JULHO/2018. 
 
Servidor (es):  
 
Função: _______________________________________________________ 
 
 
 

Cód Tipo Processo Órgão Objeto Achado situação 
03 IN 01-2014 – 

Emissão, 
liquidação, 

anulação de 
empenho - 
Versão 02 

014006/ 
2018 

 
 
 
 

Setor: 
Contabilidade 

 
 
 
 

Verificar o cumprimento da Instrução 
Normativa nº 01/2014 versão 02 do 
Sistema de Contabilidade. 

1)Falta definitiva de baixa de Bens 
Móveis em desuso; 
 
2)De acordo com o responsável pelo 
setor em algumas ocasiões, está sendo 
entregues materiais sem o registro no 

Em 
andamento 
Quanto as 

recomendaçõ
es. 
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sistema competente, anotando o 
controle de saída dos materiais num 
bloco à parte, o que identificamos 
como uma possível falha de controle. 
 
Baseado no item 1, recomendamos  ao 
Ilmo. Sr. Secretário Municipal de 
Administração e Recursos Humanos 
que adote medidas cabíveis para 
proceder a Baixa de Materiais em 
Desuso junto ao Almoxarifado. 
 
Baseado no item 2, recomendamos 
que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
altere o procedimento no trâmite de 
processos de liquidação e pagamentos 
de Notas Fiscais de materiais, desde o 
protocolo até o pagamento pela 
Tesouraria, afim de agilizar o fluxo de 
registro nos sistemas de Contabilidade 
e Almoxarifado, proporcionando assim 
que os materiais sejam liberados do 
almoxarifado para os setores de forma 
correta, controlada e segura. Nenhuma 
Nota Fiscal deve ser liquidada, sem o 
devido ingresso do material no 
almoxarifado.  

 
 
À :Senhora Cilézia Andreatta Schwartz - Secretária Municipal da Fazenda 

 

Observando o que dispõe a Resolução nº 227/2011, alterada pela Resolução nº 257/2013 do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo, que tratam das Instruções Normativas dos Sistemas Administrativos 

do Município de Santa Teresa – ES.  

 

Informamos que foi elaborado um questionário a ser respondido por sua unidade, referente à Instrução 

Normativa SCO nº 02/2014 – Versão 02 do Sistema de Contabilidade, que dispõe sobre os procedimentos 

para emissão, liquidação e anulação de empenho. 

 

A ação está prevista para iniciar no dia 10/09/2018, às 08:30 da manhã, através dos Servidores abaixo: 

 

Douglas Luiz Novelli e Roque Brás Luchi, sob a coordenação da Sra. Margareti Aparecida Novelli Cosme 

– Controladora do Município de Santa Teresa – ES.  

 

Cabe informar que se as respostas ao questionário forem dadas por mais de um servidor, todos deverão 

assinar o questionário identificando a função e sobre quais questões responderam. 

  

Em caso de dúvida entrar em contato com a Unidade Central de Controle Interno – UCCI. 
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Santa Teresa – ES, 05 de setembro de 2018. 

 

_____________________________ 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO – Nº 01/2014 – VERSÃO 02 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 18 - Nenhuma despesa poderá ser realizada sem prévia autorização dos ordenadores de despesa. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

§ 1º – A autorização de que trata este artigo deverá ser precedida de informações das unidades setoriais de 

orçamento e finanças sobre: 

I. Propriedade da despesa; 

II. Existência de crédito orçamentário suficiente para atendê-la. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

§ 2º – Serão responsabilizadas, por despesas efetivadas em desacordo com o disposto neste artigo, as autoridades 

que lhes derem causa. 

  

Art. 19 - É vedada a realização de despesas, sem a emissão prévia da nota de empenho. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Parágrafo Único: Aplica-se, à emissão da nota de empenho, o disposto no § 2º do artigo 18. 

  

Art. 20 - Quando do recebimento da solicitação de empenho serão observados os seguintes procedimentos: 

I. Analisar a solicitação e documentos em anexo, quanto ao enquadramento da despesa e a viabilidade de sua 

execução, em função do que estabelece o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a 

Lei Orçamentária Anual (LOA) e a sua regularidade perante LC à 101/2000; (LRF) Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

II. Proceder à reserva de dotação orçamentária para a futura contratação; 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
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III. Enviar o processo com a reserva de dotação para o Gabinete do Prefeito para autorização do empenho da 

despesa e posterior encaminhamento para o setor de Licitação para Abertura do Processo Licitatório. 

Autorização da Abertura da Licitação 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

IV. Empenho após a autorização do Prefeito. 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

V. Encaminhamento da solicitação para o Setor de Licitação para emissão da Ordem de Faturamento em caso de 

compras de materiais ou Ordem de Serviço no caso de prestação de serviços. 

Autorizaçãode Fornecimento  

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Parágrafo único. Se a solicitação de empenho não estiver regular em relação aos requisitos analisados, a Secretaria 

Municipal da Fazenda - SMFA remetê-la-á a unidade requisitante para ser complementada a instrução devida, findo o 

que, a unidade requisitante procederá a sua devolução a SMFA. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 21 - O empenhamento da despesa será realizado com base no processo administrativo encaminhado pelo Setor 

de Compras e Licitações. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 22 - O valor do empenho não poderá exceder o saldo da dotação. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 23 - O empenho poderá ser: 

I. Ordinário, quando se conhece o montante da despesa, sem parcelamento, seja da entrega do material, do 

serviço ou do pagamento; 

II. Por estimativa, quando o valor total da despesa não puder ser determinado, podendo, contudo, haver 

parcelamento tanto da entrega do material ou serviço, como do pagamento; 

III. Global, quando se tratar de despesas contratuais e outras em que se conhece o montante, sujeitas, porém, a 

parcelamento. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

 Art. 24 - Para cada empenho será emitido um documento denominado Nota de Empenho que conterá os seguintes 

dados:  

I. Data da emissão da Nota de Empenho;  

II. Número da Nota de Empenho; 

III. Elemento e sub elemento da despesa; 

IV. Código de unidade gestora; 

V. Código do credor, nome e dados; 
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VI. Código da unidade orçamentária; 

VII. Programa de trabalho; 

VIII. Natureza e classificação econômica da despesa; 

IX. Fonte de recursos; 

X. Importância numérica e por extenso; 

XI. Saldo da dotação orçamentária; 

XII. Modalidade do empenho; 

XIII. Modalidade e número da licitação ou código da dispensa ou inexigibilidade; 

XIV. Número do contrato, quando for o caso; 

XV. Número do convênio, quando for o caso; 

XVI. Número do processo; 

XVII. Especificação detalhada do objeto; 

XVIII. Assinatura do servidor responsável pela emissão da Nota de Empenho; 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

§ 1º - A emissão de Nota de Empenho será precedida de licitação, salvo se houver sido autorizada a sua dispensa, 

inexigibilidade ou suprimento de fundos, mediante ato expresso, nos termos da legislação em vigor. 

Será Posterior a Licitação 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

§ 2º - Para a emissão da Nota de Empenho devem ser observadas as Normas da Lei 4.320/64 e suas atualizações. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

§ 3º - A Nota de Empenho receberá número de registro automático fornecido pelo Sistema de Gerenciamento 

Contábil, no momento de sua emissão. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

§ 4º - A Nota de Empenho será impressa, assinada e juntada ao processo de contratação. 

 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 25 - Os titulares dos órgãos, dos fundos e das entidades, e respectivos ordenadores de despesas, são 

responsáveis pela priorização dos empenhos das obrigações constitucionais e legais de execução, bem como das 

despesas previstas com água, luz, telefone, diário oficial, combustíveis, lubrificantes, franquia postal e outras de 

caráter continuado para o funcionamento normal e regular dos serviços públicos. 

  

Art. 26 - Toda anulação de despesa reverterá ao crédito orçamentário correspondente, se ocorrido no exercício, 

ficando os órgãos movimentadores de dotações obrigados a emitir o documento de anulação parcial ou total do 

empenho. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
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§ 1º - No caso de anulação de nota de empenho, o solicitante deverá justificá-la por meio de despacho/memorando e 

a justificativa será mencionada no campo específico do documento de anulação. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

 

 § 2º - O documento de anulação será impresso, assinado e juntado ao processo de contratação. 

 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 27 - O empenho poderá ser anulado nos casos de:  

I. Despesa empenhada que não for totalmente utilizada; 

II. Serviços contratados e não prestados; 

III. Material encomendado não entregue, no todo ou em parte; 

IV. Obra não executada; 

V. Nota de Empenho extraída incorreta ou indevidamente. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 28 - Os compromissos com vigência plurianual serão atendidos por crédito próprio, consignado na LOA, devendo 

a despesa ser empenhada no início do exercício financeiro. 

  

Art. 29 - Poderá ser emitida Nota de Empenho complementar desde que esta tenha sido realizada na modalidade 

estimativa ou global, e tenha saldo orçamentário. 

 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Parágrafo único. O valor do complemento não será incorporado à Nota de Empenho que irá complementar, gerando 

um novo número de empenho. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 30 - O controle do valor empenhado através de uma Nota de Empenho por estimativa ou global será feito, pelo 

Setor de Contabilidade, onde serão registrados os pagamentos, anulações e os complementos a ela pertinente, e 

apurado o saldo existente após cada operação, ou ter rotina automatizada dentro do sistema de gerenciamento 

contábil que permita tal procedimento. 

Pela Secretaria, no setor de Contabilidade... 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 31 - Serão empenhados em dotação orçamentária de despesas de exercícios anteriores, obedecida, sempre que 

possível, a ordem cronológica, os compromissos de pagamento criados em virtude de lei e reconhecidos após o 

encerramento do exercício, não processados em época própria e os compromissos reconhecidos após o 

encerramento do exercício correspondente. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
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Art. 32 - O empenhamento de despesas durante o último ano do mandato obedecerá, rigorosamente, ao que está 

disciplinado na Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

 Art. 33 - O controle e a liquidação da despesa serão exercidos pela Unidade Orçamentária responsável pela 

autorização da despesa. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 34 - A liquidação da despesa é a verificação do direito do credor, tendo por base os títulos e documentos 

comprobatórios do respectivo crédito, com o fim de apurar:  

I. A origem e o objeto do que se deve pagar; 

II. A importância exata a pagar; 

III. A quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 35 - A liquidação da despesa terá por base:  

I. O contrato, ajuste ou acordo se houver; 

II. A nota de empenho; 

III. Os comprovantes de entrega do material ou da prestação efetiva do serviço ou execução da obra, que serão 

juntados ao processo de contratação. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

 Art. 36 - Os credores, após o fornecimento do material, prestação do serviço ou execução da obra, apresentarão os 

títulos e documentos, originais, comprobatórios do respectivo crédito. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

§ 1° - As contas de água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública e telefone serão apresentados pelos 

concessionários, diretamente ao encarregado de instruir o processo administrativo de pagamento. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

§ 2° - A execução de etapa de obra será certificada pelo executor e responsável, mediante emissão da planilha de 

medição detalhada quanto à obra executada, o valor, sua localização, o período de execução. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 37 - Para a liquidação da despesa, é indispensável constar no processo:  

I. Nota de empenho; 

II. Atestado de recebimento do material, de prestação do serviço ou de execução da obra, emitido por servidor 

responsável ou comissão designada pela autoridade competente, contendo data, nome por extenso, em 

carimbo ou letra de forma, número de matrícula e cargo ou função, sob as assinaturas dos servidores que 

instruírem o processo. 
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Dependendo do Serviço vem acompanhado somente a Filp – Ex: Conta de Agua, Empenhos Estimativos, 

Empenhos Globais. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 38 - As Unidades Executoras deverão observar os procedimentos que antecedem o processamento da liquidação 

da despesa, inclusive os decorrentes das implementações da Execução Orçamentária quanto ao controle e 

acompanhamento dos contratos, convênios e parcerias. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

 § 1º - Se o contrato não contiver definição do dia do vencimento da obrigação ou estipular pagamentos mensais, será 

adotado, como data de vencimento da obrigação, 30 (trinta) dias contados a partir da data em que for atestado o 

fornecimento ou a prestação dos serviços, ou da data de aprovação da medição, ou da entrega da fatura ou da data 

final do adimplemento da obrigação, conforme determine cada contrato. 

 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

 § 2º - As Unidades Executoras deverão atestar, aprovando ou rejeitando, total ou parcialmente, o recebimento de 

bens e/ou a prestação dos serviços, inclusive medições de obras, até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

entrega da fatura ou de documento equivalente, inclusive por meio eletrônico. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

§ 3º - Deverá constar do processo, dentre outros elementos, Nota de Empenho, Nota Fiscal ou Nota Fiscal-Fatura ou 

documento equivalente, a folha de medição ou planilha de cálculo discriminativo, demonstrando a composição do 

valor cobrado (principal e reajustes), detalhadamente, subdividindo em material e mão de obra, inclusive para 

encargos relativos aos serviços da dívida e acordos judiciais, assinados pelo Titular da Unidade Executora e demais 

responsável pelo acompanhamento dos serviços ou despesas. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 39 - Na ocorrência de infração contratual, o Titular da Unidade Executora manifestar-se-á expressamente no 

processo de liquidação e pagamento, decidindo sobre a aplicação de penalidade ou a sua dispensa. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 40 - Realizada a liquidação da despesa empenhada será gerada e impressa a Nota de Liquidação a cargo do 

Setor de Contabilidade, contendo toda a documentação utilizada na Nota de Empenho, discriminados no Artigo 12, 

além de constar os dados dos documentos fiscais, ou correspondentes, que serviram de base para a liquidação da 

despesa. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Parágrafo Único – A Nota de Liquidação receberá número de registro automático fornecido pelo Sistema de 

Gerenciamento Contábil, no momento de sua emissão. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
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Art. 41 - Ao responsável pela emissão de Nota de Liquidação caberá a verificação prévia da documentação juntada 

quando do ato de liquidação da despesa, bem como a existência dos seguintes requisitos para sua emissão:  

I. Nota Fiscal/Fatura do material ou da prestação do serviço, ou o RPA, no caso de pessoa física; 

II. Se a despesa não exige Nota Fiscal, observar se houve substituição por documento hábil, devidamente 

atestado; 

III. Se a especificação, o nome do beneficiário e o valor são os mesmos na proposta de compras, na nota de 

empenho e na nota fiscal; 

IV. Se a primeira via da nota de empenho está assinada por quem de direito; 

V. Se os cálculos do valor para pagamento, das obrigações tributárias estão corretos, e se as isenções estão 

justificadas; 

VI. Atestado expresso de recebimento do material ou da prestação do serviço, feito pelo servidor, fiscal do 

contrato ou comissão designada; 

VII. Carimbo do Setor de Patrimônio ou Almoxarifado confirmando que o bem foi incorporado ao patrimônio da 

instituição; 

VIII. Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e Certificado de Regularidade junto ao FGTS, certidões negativas 

junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 

Com exceção ao inciso VIII, que é feito após a liquidação pela servidora responsável pelo pagamento. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 42 - Verificada alguma pendência na documentação, o processo retornará ao órgão de origem para cumprir a 

exigência relatada de forma clara e objetiva, sendo devolvido, o quanto antes ao Setor de Contabilidade para nova 

verificação. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

 

Art. 43 - Revestindo-se das formalidades legais, a Nota de Liquidação impressa será assinada pelo Secretário 

responsável da Unidade Orçamentária. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 44 - O pagamento de despesa somente será efetivado após sua regular liquidação e emissão de Nota de 

Liquidação, observado o prazo do vencimento da obrigação e será centralizado na Tesouraria da Secretaria Municipal 

de Fazenda- SMFA. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 45 - É vedado efetuar pagamento antecipado de despesa. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica às despesas:  

I. Com assinatura de jornais, periódicos e outras publicações; 
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II. Quando, excepcionalmente, a peculiaridade da transação exigir pagamento antecipado, adotado as devidas 

cautelas, pelo que responderá o ordenador da despesa. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 46 - O repasse de recursos financeiros para pagamento de despesas será feito mediante emissão de relação 

bancária, preferencialmente, por meio eletrônico ofertado pelo sistema financeiro. 

 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

§ 1º - A relação bancária conterá um número gerado automaticamente quando da sua geração em meio eletrônico. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

 § 2º - Os dados relativos ao pagamento serão buscados da Nota de Liquidação, e, a despesa será baixada através 

da impressão da Nota de Pagamento de Empenho. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

 Art. 47 - As ordens bancárias serão emitidas diariamente, e não poderão permanecer por mais de 03 (três) dias úteis 

pendentes de encaminhamento ao banco. 

Geralmente são feitas duas ordens bancárias na semana, dependendo da demanda. 

Sim (   ) Não ( X ) Não se aplica (    ) 

  

Parágrafo Único: Em casos excepcionais, os pagamentos poderão ser realizados através da confecção de cheques 

nominais, condicionado à autorização prévia do Secretário Municipal da Fazenda. 

 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

Art. 48 - Os serviços bancários, as aberturas de contas e os pagamentos da Administração Municipal serão 

realizados em instituições financeiras oficiais. 

 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Parágrafo Único – As instituições financeiras colocarão à disposição da Tesouraria os avisos de débito e crédito e os 

extratos bancários das contas. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 49 - Os pagamentos devidos pelo Município, em virtude de sentenças judiciais, serão feitos na ordem de 

apresentação dos precatórios. 

De acordo com o envio da PJUR (Procuradoria Juridica) 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 50 - As retenções tributárias serão realizadas em observância da legislação específica. 
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Art. 51 - As despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 (trinta e um) de dezembro, nos termos da Lei n° 

4.320, de 17 de março de 1964, consideram-se Restos a Pagar, distinguindo-se as processadas das não 

processadas. 

 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

§ 1º - Restos a Pagar Processados são despesas legalmente empenhadas e liquidadas no exercício, mas pendente 

de pagamento, cujo objeto de empenho tenha sido recebido. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

 § 2º - Restos a Pagar Não Processados são despesas legalmente empenhadas e não liquidadas no exercício, não 

tendo havido a entrega de material ou a prestação do serviço. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

   

Art. 52 - Serão inscritas em Restos a Pagar, de forma automática, desde que na vigência do prazo de cumprimento 

da obrigação, as notas de empenho relativas a:  

I. Obras ou estudos e projetos de obras, serviços de engenharia e serviços técnicos especializados realizados, 

ou seja, efetivamente executados no exercício; 

II. Material adquirido cuja entrega já tenha sido efetuada; 

III. Serviços de manutenção de atividade administrativa, prestados inclusive por concessionários de serviços 

públicos, pelo valor correspondente à etapa física executada; 

IV. Despesas de pessoal e encargos sociais, pelo valor efetivamente realizado; 

V. Indenizações e restituições ou outras notas de empenho não pagas, ainda que não previstas nos incisos 

precedentes, desde que liquidadas no exercício da vigência do crédito. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 53 - Os Restos a Pagar serão financiados a conta de recursos arrecadados durante o exercício financeiro em que 

se verificou a efetivação do empenho. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 54 - A inscrição de despesa em restos a pagar terá validade até 31 de dezembro do ano subsequente, 

permanecendo em vigor, no entanto, o direito do credor por cinco anos, a partir da data de inscrição, podendo ser 

empenhadas e pagas como despesas de exercícios anteriores. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 55 - É vedado ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação 

de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no 

exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

 Parágrafo Único – Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas 
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compromissadas a pagar até o final do exercício. 

Sim ( X  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

  

Santa Teresa–ES, ___, ________________/2018. 

 

Servidor (es):  

_________________________________________________________________________ 

 

Função___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA FINANCEIRO DE Nº 01/2014 - 

VERSÃO 02 

ANÁLISE DA AMOSTRA DE PROCESSOS DE VERIFICAÇÃO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS DA UG 

PREFEITURA MUNICIPAL. 

  
Processo OP Empresa Credora Empenho Liquidação Pagamento Verificação  

IN 02/2014 
do Sist. 

Financeiro 

16907/17   0045/18 Restaurante Mazzolin Di 
Fiore Ltda - ME 

0999/17 no 
dia 27/03/17  

6871/17 no 
dia 27/12/17 

0045/18 no dia 
08/01/18 

ok 

16991/17 0061/18 Tratorpel Peças de Tratores 
Ltda 

2838/17 no 
dia 03/08/17 

6880/17 no 
dia 28/12/17 

0061/18 no dia 
11/01/18 

ok 

16970/17 0321/18 Akillis Mafioletti - ME 3490/17 no 
dia 22/09/17 

6910/17 no 
dia 

29/12/2017 

0321/18 no dia 
25/01/18 

OK 

11871/17 0997/18 JB Comércio e Serviços 
Eirelli EPP 

0238/18 no 
dia 11/01/18 

0602/18 no 
dia 21/02/18 

0907/18 no dia 
26/02/18 

ok 

11871/17 0998/18 Poli Comercial Eireli - EPP  0236/18 no 
dia 11/01/18 

0603/18 no 
dia 21/02/18 

0998/18 no dia 
26/02/18 

ok 

0376/18 1347/18 Clovis Ferreira da Cruz 0542/18 no 
dia 01/02/18 

0557/18 no 
dia 21/02/18 

1347/18 no dia 
08/03/18 

OK 

14904/17 1403/18 Tracvel Peças para Tratores 
Ltda 

0272/18 no 
dia 18/01/18 

1030/18 no 
dia 07/03/18 

1403/18 no dia 
15/03/18 

ok 

4363/18 2058/18 Vetorial Def. Afric. E 
Domissanitarios Ltda ME 

0937/18 no 
dia 06/03/18 

1286/18 no 
dia 28/03/18 

2058/18 no dia 
06/04/18 

ok 

5112/18 2384/18 Genes Comercial Ltda - ME 0554/18 no 
dia 01/02/18 

1595/18 no 
dia 13/04/18 

2384/18 no dia 
18/04/18 

OK 

5487/18 2577/18 Macife Indústria e Comercio 
Ltda 

1318/18 no 
dia 02/04/18 

1630/18 no 
dia 16/04/18 

2577/18 no dia 
20/04/18 

OK 

6135/18 3071/18 Poli Comercial Eireli EPP 0595/18 no 2117/18 no 3071/18 no dia OK 
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dia 11/05/18 dia 04/05/18 11/05/18 

6283/18 3619/18 AMUNES– Assoc. dos 
Municípios do Estado do 
Espírito Santo  

0089/18 no 
dia 05/01/18 

2109/18 no 
dia 04/05/18 

3619/18 no dia 
30/05/18 

ok 

6473/18 3816/18 Vix Comercio e Serviços 
Eirelli - ME 

0366 no dia 
31/01/18 

2348/18 no 
dia 21/05/18 

3816/18 no dia 
07/06/18 

ok 

6382/18 3837/18 Juliano Mattiello Junior EPP 1327/18 no 
dia 02/04/18 

2334/18 no 
dia 18/05/18 

3837/18 no dia 
07/06/18 

ok 

4607/18 3841/18 Carlos Eduardo Passos ME 1781/18 no 
dia 08/05/18 

2369/18 no 
dia 25/05/18 

3841/18 no dia 
07/06/18 

ok 

5798/18 3893/18 Auto Peças Guanabara Ltda 
EPP 

1782/18 no 
dia 08/05/18 

2599/18 no 
dia 30/05/18 

3893/18 no dia 
07/06/18 

OK 

7808/18 4176/18 Comercial Debeche Textil 
Eireli 

1324/18 no 
dia 02/04/18 

2783/18 no 
dia 11/06/18 

4176/18 no dia 
14/06/18 

Processo 
7808/18 do 
Comercial 
Debeche 
Textil Eirelli 
– ME não 
consta CND 
Municipal. 

9371/18 4891/18 Comercial Claudilmo Ltda 1316/18 no 
dia 02/04/18 

3459/18 no 
dia 11/07/18 

4891/18 no dia 
11/07/18 

ok 

9978/18 5552/18 Sotreq SA 1940/17 no 
dia 29/05/17 

3492/17 no 
dia 25/07/18 

5552/18 no dia 
31/07/18 

ok 

6249/18 5800/18 Mais Máquinas e Tratores 
Ltda 

1899/18 no 
dia 18/05/18 

4029/18 no 
dia 03/08/18 

5800/18 no dia 
10/08/18 

ok 

 

 
 

ANÁLISE DA AMOSTRA DE PROCESSOS DE VERIFICAÇÃO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS 
DA UG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

Processo OP Empresa Credora Empenho Liquidação Pagamento Verificação  
IN 02/2014 

do Sist. 
Financeiro 

9416/17 0082/18 Mais Máquinas de Tratores 
Ltda - ME 

0816/17 do 
dia 11/09/17 

1611/17 do 
dia 08/12/17 

0082/18 no dia 
25/01/18 

Sem data  
assinatura 
do Prefeito 
na FILP  

14978/17 0087/18 Mais Máquinas e Tratores 
Ltda - ME 

1021/17 no 
dia 20/11/17 

1722/17 do 
dia 26/12/17 

0087/18 no dia 
25/01/18 

ok 

7060/17 0094/18 Cedro Material de 
Construção Ltda 

0779/17  do 
dia 29/08/17 

1594/17 do 
dia 05/12/17 

0094/18 no dia 
25/01/18 

FilP sem 
assinatura 
Secretária 
fls. 201 

1561/18 0467/18 Mais Máquinas e Tratores 
Ltda - ME 

0176/18 no 
dia 31/01/18 

0176/18 no 
dia 28/02/18 

0467/18 no dia 
22/03/18 

Certidão 
Negativa de 
FGTS está 
vencida 
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1884/18 0484/18 Comercial SL Ltda ME 0200/18 no 
dia 15/02/18 

0281/18 no 
dia 07/03/18 

0484/18 no dia 
22/03/18 

ok 

4572/18 0661/18 RME Drogaria Ltda ME 0173/18 no 
dia 31/01/18 

0411/18 no 
dia 02/04/18 

0661/18 no dia 
13/04/18 

Consta 
Certidão 

Municipal 
porém 

vencida. 

 
 

Relatório de Inspeção na Instrução Normativa  

nº 01/2014 – Versão 02 - do Sistema de Contabilidade 

 

Introdução:  

 

Em observância ao Plano Anual de Auditoria, exercício de 2018, desenvolvemos inspeções nas Instruções 

Normativas de setores da Administração Pública Municipal. 

 

Atendendo ao cronograma apresentamos o Relatório de Inspeção da Instrução Normativa nª 01/2014 

versão 02 do Sistema de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Santa Teresa – ES, que relata os 

procedimentos de emissão, liquidação e pagamentos, bem como a anulação de empenho. 

 

O trabalho foi realizado no mês de setembro de 2018, com visita In loco no Setor de Contabilidade, 

usando o método de questionário desenvolvido de acordo com as responsabilidades e procedimentos 

elencados na Instrução Normativa acima mencionada.  

  

O objetivo através de levantamento é analisar o desempenho do controle das atividades do setor que são 

normatizadas pela referida Instrução Normativa, inspecionando, através da análise de suas atividades e 

funções, gerando informações que facilitem a tomada de decisão dos responsáveis pela supervisão ou 

pela iniciativa de ações corretivas, visando solucionar problemas ou preveni-los, evitando demandas 

desnecessárias e infrações administrativas. 

 

Nenhuma restrição foi imposta quanto ao método ou extensão de nosso trabalho. Os procedimentos 

para execução do levantamento das informações foram aplicados de acordo com a natureza e atividade 

da unidade inspecionada e abrangeram suas áreas de atuação. 
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Achados:  

Pontos que estão sendo seguidos:  

Em visita in loco constatamos que o empenho, liquidação e pagamento estão seguindo o que a norma 

determina, respeitando as datas e autorizações do Ordenador de Despesas.   

Verificamos através do questionário que o exposto nos Artigos 18 ao 55 da Instrução Normativa nº 

01/2014 – Versão 02 de Sistema de Contabilidade estão sendo seguidos corretamente, exceto:  

 

Pontos Falhos: 

1 - Foi constatado através do questionário, na conversa com o servidor responsável pela liquidação, que 

ele não faz a conferência das Certidões Negativas conforme mencionada no Inciso VIII do Art. 41 da 

referida IN. 

2 – Constatamos nos processos da UG Prefeitura que o de número 7808/2018 referente a pagamento à 

empresa Comercial Debeche Textil Eirelli – ME não consta a Certidão Negativa Municipal. 

3 - Foi constatado que 2 (dois) processos da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde foram pagos 

sem que todas as certidões negativas das empresas credoras estivessem válidas, indo em desacordo a 

com o Inciso VIII do Artigo 41 da Instrução Normativa.    

a) No processo 1561/2018 referente a um pagamento da empresa Mais Máquinas de Tratores Ltda – 

ME, a Certidão Negativa de FGTS na fls. 36 encontra-se vencida, pois a data de validade da mesma é 

de 11/03/2018 e o pagamento foi efetuado no dia 22/03/2018, conforme consta ordem de 

pagamento na fls. 39.   

b) Já o processo de nº 4572/2018 referente ao pagamento da empresa RME Drogaria Ltda, constatou-se 

que a Certidão Negativa Municipal não foi devidamente emitida e anexada ao processo. Havendo 

somente uma cópia do layout da página do site da Prefeitura (fls. 06) onde se emite a certidão on 

line. 

4 - No processo 7060/2017 não consta a assinatura na FILP da Secretária Municipal de Saúde 

conforme à fls. 201. 

 

Recomendações:  

1 – Recomendamos que o servidor responsável pela liquidação observe se constam todas as certidões 

negativas dentro da validade no processo de pagamento antes de efetuar a liquidação respeitando assim 

o Inciso VIII do Art. 41 da IN.  
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2 – Sugerimos que o Setor de Contabilidade proceda mudanças no texto de alguns artigos da IN,  pois ao 

nosso entendimento a rotina não condiz com a norma existente. Desta forma recomendamos que o Setor 

faça a versão 03 da IN 01/2014 do Sistema de Contabilidade e o devido fluxograma. Abaixo listamos 

alguns pontos no texto em que sugerimos alterações necessárias. 

 

2.1 -  I isoàIIIàdoàá t.à ,ào deàseàl :à auto izaçãoàdoàe pe hoàdaàdespesa àleia-se:à auto izaçãoàdaà

a e tu aà deà p o essoà li itató ioà eà poste io e teà auto izaçãoà doà e pe ho .à Podeà o ple e tar o 

I isoà o àoàsegui teàtextoà auto izaçãoàdoàe pe hoà asoàoàp o essoàseà efe i àà dispensa de licitação 

ouài exigi ilidadeàdeàli itação .à 

 

2.2  - I isoàVàdoàá t.à ,ào deàseàl :à O de àdeàFatu a e to àleia-se:à áuto izaçãoàdeàFo e i e to . 

2.2 – No Parágrafo Único do Art. 20 sugerimos nova redação:  

 

“eà aà soli itaçãoà deà e pe hoà ãoà estive à egula à e à elaçãoà aosà e uisitosà a alisados,à aà “e eta iaà

Municipal da Fazenda, devolverá à Secretaria requisitante para que a informação seja complementada, 

apósàaàse eta iaà e uisita teàp o ede àaàsuaàdevoluçãoàaà“e eta iaàMu i ipalàdaàFaze da.  

 

2.4 – No art. 23 sugerimos Classificar os Incisos em: I – Ordinário; II – Por estimativa; III – Global.  

2.5– Pa g afoàP i ei oàdoàá t.à ,ào deàl :à p e edidaàde àleia-se:à poste io àa . 

 

2.6 – Art. 30 – o deàseàl :à “eto àdeàCo ta ilidade àleia-se:à pelaà“e eta ia  

O deàseàl :à o deàse ãoà egist ados àleia-se:à Noà“eto àdeàCo ta ilidadeàse ãoà egist ados... . 

 

2.7 - Sugerimos que acrescente no Art. 37 uma observaçãoà elata doà ueà depe de doàdoàtipoàdoà

empenho acompanhará o processo somente a FILP não necessariamente a nota de empenho. Ex.: 

Empenhos Estimativos e Empenhos Globais, Conta de Água pelo fato que o pagamento é realizado em 

várias vezes durante o exercícioàeàaà otaàdeàe pe hoàa o pa haàoàp o essoào igi al . 

 

2.8  - Noàpa g afoà ºàdoàa t.à ào deà seà l à NotaàdeàPaga e toàdeàE pe ho ,à leia-se:à Notaàdeà

Paga e to .àà     
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2.9  – Mudança do Art. 47, pois de acordo com a servidora que realiza as ordens bancárias tal 

procedimento é realizado duas vezes por semana e não diariamente como está descrito no referido 

artigo.  

 

2.10 “uge i osà ta à uda çaà oà á t.à à pa aà oà segui teà textoà Osà paga e tosà devidosà e à

virtude de sentenças judiciais, serão feitos de acordo com a ordem de apresentação dos precatórios 

e viadaàpelaààP o u ado iaàJu ídi aàMu i ipal . 

 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EM PROCESSOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO DA UG PREFEITURA MUNICIPAL 

 

Conforme descrito no art. 26 par. 1º da IN 01/2014 – Versão 02 do Sistema de Contabilidade no caso de 

anulação de nota de empenho, o solicitante deverá justifica-la por meio de despacho/memorando e a 

justificativa será mencionada no campo específico do documento de anulação. 

 

FATO MOTIVADOR DAS ANULAÇÕES 

 

Através do relatório de anulação de empenhos do Sistema Contabilidade, foram selecionados alguns 

processos das Unidades Gestoras Prefeitura e Saúde para verificação do fato motivador para a anulação 

do empenho. 

 

Motivo 1: Anulação de empenho para troca de fonte de recurso 

Nº de Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

001/18 05/01/18 6917/14 Green Card S/A refeições Comércio 
e Serviços 

263.086,56 

032/18 04/04/18 3820/18 Ivonete Maria Morao Corteletti 45,00 

 

Motivo 2: Anulação de parte do empenho considerando que foi empenhado 12 meses e o contrato teve 

início á partir de fevereiro. 

Nº de Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

003/18 20/02/2018 14406/17 Fabricio Auer de Souza 999,91 

 

Motivo 3: Anulação do empenho pois o mesmo foi feito em duplicidade. 

Nº de Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

004/18 20/02/18 0839/18 Giliard Scotá 30,00 
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Motivo 4: Anulação parcial do empenho conforme a vigência do contrato, para posterior reempenho no 

próximo exercício. 

Nº de Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

010/18 21/03/18 948/2018 Tecysistem Tecnologia em Software 
Ltda EPP 

                9.800,00 

 

Motivo 5: Anulação parcial do empenho para alteração do elemento de despesa 

Nº de Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

039/18 18/04/18 484/18 Espírito Santo Centrais Elétricas SA 97.120,92      

 

Motivo 6: Anulação de empenho devido ao término do contrato. 

Nº de Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

071/18 29/05/18 0116/18 Sheila Sischini do Nascimento ME 8.300,00 

072/18 29/05/18 19211/13 Sheila Sischini do Nascimento ME 9.218,00 

 

Motivo 7: Anulação de parte do empenho conforme solicitado no processo. (Falta especificar a 

solicitação) 

Nº de Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

078/18 30/05/18 7460/18 Green Card S/A refeições 
Comércio e Serviços 

12.000,00 

117/18 08/08/18 10687/18 Transportes Davila Ltda EPP 15.000,00 

 

Motivo 8: Anulação de empenho, considerando que a servidora não pode comparecer ao evento. 

Nº de Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

105/18 19/07/18 2725/18 Ana Paula Peroni 90,00 

118/18 09/08/18 10512/18 Hilda Souza da Cruz Silva 30,00 

123/18 27/08/18 10619/18 Mayara dos Santos Totola 180,00 

 

Motivo 9: Anulação do empenho considerando o cancelamento da reunião.  

Nº de Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

113/18 07/08/18 10537/18 Jorge Faustino Tononi Natali 45,00 

 

Motivo 10: Anulação de empenho considerando a data da AF até a presente data a não entrega dos 

materiais.  

Nº de Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

115/18 07/08/18 4106/17 Canaã Distribuidora de AutoPeças 
Eireli - EPP 

11.831,38 
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Motivo 11: Anulação de empenho conforme solicitado no processo. (Falta especificar a solicitação) 

Nº de Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

116/18 07/08/18 5108/18 Contauto Continental Automoveis 
Ltda 

465,39 

 

Motivo 12: Anulação de empenho considerando um equívoco do setor de licitação. 

Nº de Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

120/18 22/08/18 2763/18 Colatina Dieesel Ltda 1.870,00 

 

Motivo 13: Anulação de empenho considerando que foi informada a dotação de material de consumo e 

se trata de serviços de terceiros. 

Nº de Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

131/18 31/08/18 4010/18 Industria e Comercio Eliol Eireli EPP  4.975,00 

 

Motivo 14: Referente a devolução do saldo da Parceria entre o Município e o Circolo Trentino di Santa 

Teresa. 

Nº de Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

133/18 31/08/18 6064/18 Circolo Trentino Di Santa Teresa 8,50 

 

Achados e Recomendações:  

1) Verificamos no motivo 7 que 2 (dois) processos de anulação de empenho parcial não apresentaram em 

seu histórico o motivo da solicitação de anulação de uma parte do valor. Analisando o processo 7460/18 

verificamos que não houve justificativa no referido processo onde consta o pedido no memorando de fls. 

02 assinado pelo Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos. Analisando o processo 

10687/18 constatamos que não houve justificativa no referido processo para à anulação da despesa. 

Abaixo segue a descrição dos processos.   

  

Nº Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

078/18 30/05/18 7460/18 Green Card S/A refeições Comércio e Serviços 12.000,00  

117/18 08/08/18 10687/15 Transportes Davila Ltda EPP 15.000,00  

 

2) Também foi verificado no motivo 11 que em 1(um) processo houve anulação de empenho total, não 

havendo em seu histórico o motivo da solicitação de anulação. Analisando o processo 5108/18 foi 

encontrado um despacho do Secretario de Obras e Infra estrutura na fls. 31 verso onde o mesmo não deixa 

la oàoà otivoàdaàa ulaçãoà elata doàoàsegui teàtextoàà “oli itoàoà a ela e toàdaàáFà àeàáFà ,àapósà
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e a i ha àpa aàoà“eto àdeàCo ta ilidadeàpa aà a ela e toàdeàE pe hoà ºà .à 

 

Nº  Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

116/18 07/08/18 5108/18 Contauto Continental Automoveis Ltda 465,39 

    

            Recomendamos que ao chegar o processo ao Setor de Contabilidade o servidor responsável pelo empenho 

verifique se há no despacho justificativa para a anulação, caso não houver que o servidor encaminhe o 

processo a secretaria de origem para que seja evidenciado o fato motivador da solicitação de anulação do 

empenho.    

 

 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EM PROCESSOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO DA UG FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

 

Conforme descrito no art. 26 par. 1º da IN 01/2014 – Versão 02 do Sistema de Contabilidade no caso de 

anulação de nota de empenho, o solicitante deverá justificá-la por meio de despacho/memorando e a 

justificativa será mencionada no campo específico do documento de anulação. 

 

MOTIVOS DAS ANULAÇÕES 

 

         Motivo 1: Anulação de empenho pois a reunião foi cancelada. 

Nº Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

001/18 22/02/18 2768/18 Katia Neumann 45,00 

017/18 17/07/18 9274/18 Andréia Passamani Barbosa Corteletti 400,00 

 

Motivo 2: Anulação de empenho por ter sido gerado em duplicidade. 

Nº Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

002/18 28/02/18 192/18 Fundo Municipal de Saúde (folha de 
pagamento)  

937,00 

003/18 28/02/18 193/18 Fundo Municipal de Saúde (folha de 
pagamento) 

16.622,26 

004/18 28/02/18 194/18 Fundo Municipal de Saúde (folha de 
pagamento) 

1.724,44 

 

Motivo 3: Anulação do empenho para alteração de dotação orçamentária. 
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Nº Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

005/18 12/04/18 14251/17 Assoc. Congregação de Santa Catarina 
Hospital 

4.934.713,01 

006/18 12/04/18 14251/17 Assoc. Congregação de Santa Catarina 
Hospital 

2.913.855,70 

 

Motivo 4: Anulação do empenho considerando o término do contrato. 

Nº Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

007/18 04/05/18 0004/18 Oxgas Comércio de Gases Ltda - EPP 9.170,66 

008/18 22/05/18 0174/18 Atlas Serviços Médicos Ltda ME 1.168,80 

 

Motivo 5: Anulação do empenho considerando que o fornecedor não terá mais como fornecedor o 

material solicitado. 

Nº Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

009/18 06/06/18 0433/18 Fastmed Comércio Ltda EPP 660,00 

018/18 03/08/18 8312/18 Drogaria Prata Ltda EPP 1.188,00 

 

Motivo 6: Anulação de empenho considerando que os orçamentos são de internet, sem contemplar o 

frete de acordo com o processo.  

Nº de Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

010/2018 12/06/18 5802/2018 Bisturi Distribuidora de Material 
Hospitalar Ltda 

600,00 

 

Motivo 7: Anulação do empenho considerando que o quantitativo do item requerido já havia sido 

entregue. 

Nº de Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

011/2018 12/06/18 0484/2018 Comercial Cirurgica Rioclarense 
Ltda - Filial 

372,00 

 

Motivo 8: Anulação parcial do empenho considerando que o quantitativo do item já havia sido entregue 

anteriormente. 

Nº de 
Anulação 

Data Processo Credor Valor R$ 

012/18 29/06/18 17280/17 Assoc. Congregação de Santa Catarina 
Hospital 

2.476.166,69 

013/18 29/06/18 17280/17 Assoc. Congregação de Santa Catarina 
Hospital 

1.061.960,64 

 

Motivo 9: Anulação de saldo de reserva considerando o término do contrato.   
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Nº de 
Anulação 

Data Processo Credor Valor R$ 

016 11/07/18 5997/2017 Atlas Serviços Médicos Ltda ME 437,67 

 

Motivo 10: Anulação de empenho para acerto de subelemento (FGTS).   

Nº de 
Anulação 

Data Processo Credor Valor R$ 

014 13/07/18 16750/17 Caixa Econômica Federal 28.324,58 

015 13/07/18 16750/17 Caixa Econômica Federal 7.295,23 

 

Motivo 11: Anulação de empenho referente a pensão descontada de forma errônea do servidor.   

Nº de 
Anulação 

Data Processo Credor Valor R$ 

019 13/08/18 8619/18 Fundo Municipal da Saúde (Folha de 
Pagamento) 

306,23 

 

Motivo 12: Anulação parcial do empenho conforme despacho no processo.  (Falta especificar a 

solicitação) 

Nº de Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

020/18 13/08/18 17054/17 Posto Canaã Ltda 60.000,00 

021/18 13/08/18 17054/17 Posto Canaã Ltda 40.000,00 

 

Motivo 13: Anulação de empenho, pois o valor foi informado de forma errônea.   

Nº de Anulação Data Processo Credor Valor R$ 

022/18 13/08/18 12040/18 Jabes de Oliveira Lima ME 611,00 

 

Motivo 14: Anulação de empenho em virtude de não utilização do saldo no exercício de 2018.   

Nº de 
Anulação 

Data Processo Credor Valor R$ 

023/18 27/08/18 15334/17 Restaurante Mazzolin Di Fiori Ltda ME 26.842,00 

 

Achados e Recomendações:  

 

1) Verificamos no motivo 12 que 2 (dois) processos de anulação parcial de empenho não apresentaram 

em seu histórico o motivo da solicitação de anulação contendo somente o relato conforme o processo. 

Analisando o processo verificamos que no despacho da Secretaria Adjunta de Atenção Básica e Vigilância 

em Saúde não há justificativa sobre o fator motivador para a anulação de empenho. No referido 
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despa hoà aà fls.à à doà P o essoà / à foià elatadoà pelaà se vido aà oà segui teà texto:à “oli ita osà

anulação de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) do empenho 118/18 ás fls. 424 e anulação de R$ 40.000,00 

ua e taà ilà eais à doà e pe hoà / à sà fls.à .à Po à ta toà osà segui tesà p o essosà ãoà possue à

justificativas de anulação de empenho.   

 

 Nº de 
Anulação 

Data Processo Credor Valor R$ 

020/18 13/08/18 17054/17 Posto Canaã Ltda 60.000,00 

021/18 13/08/18 17054/17 Posto Canaã Ltda 40.000,00 

 

               Recomendamos que ao chegar o processo ao Setor de Contabilidade o servidor responsável pelo 

empenho verifique se há no despacho justificativa para a anulação, caso não houver que o servidor 

encaminhe o processo a secretaria de origem para que seja evidenciado o fato motivador da solicitação 

de anulação do empenho.    

 

           Santa Teresa-ES, 11 de Outubro de 2018 

                                                             

        Roque Brás Luchi                                                                    Douglas Luiz Novelli 
    Analista Público Interno                                                                   Analista Público Interno         

 
  

 Margareti A. Novelli Cosme 
                                                                                 Controladora Geral  
 
 
 
 
 
 

Cód Tipo Processo Órgão Objeto Achado situação 
04 IN 03-2014 –

Uso e 
Controle de 
Manutenção 
de Veículos 
- Versão 02 

016.140/ 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setor: 
Transportes 

 
 
 
 
 
 
 

Verificar o 
cumprimento da 
Instrução 
Normativa nº 
03/2014 versão 
02 do Sistema 
de Transportes. 

.  Em andamento 
Quanto as 

recomendações. 

 
 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA  
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Nº 03/2014 – VERSÃO 02 – DO SISTEMA DE TRANSPORTE  

Introdução:  

Em observância ao Plano Anual de Auditoria, exercício de 2018, desenvolvemos inspeções nas Instruções Normativas 

das unidades administrativas da Prefeitura Municipal.  

 

Atendendo ao cronograma apresentamos o Relatório de Inspeção da Instrução Normativa nª 03/2014 versão 02 do 

Sistema de Transportes da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES, que disciplina os procedimentos e rotinas de 

uso e controle da manutenção de veículos do poder Executivo Municipal de Santa Teresa/ES. 

 

O trabalho foi realizado no mês de novembro de 2018, com visita In loco na Secretaria de Transporte, no Setor da 

Oficina Mecânica, no Setor de Almoxarifado e com os Motoristas. Foi usado o método de questionário/entrevista 

desenvolvido de acordo com as responsabilidades e procedimentos elencados na Instrução Normativa acima 

mencionada e a pontos de controle sobre os procedimentos que são adotados. 

  

O objetivo através do levantamento é analisar o desempenho do controle das atividades do Setor de Transportes que 

são normatizadas pela referida Instrução Normativa, inspecionando, através da análise de suas atividades e funções, 

gerando informações que facilitem a tomada de decisão dos responsáveis pela supervisão ou pela iniciativa de ações 

corretivas, visando solucionar problemas ou preveni-los, evitando demandas desnecessárias e infrações 

administrativas. 

 

Nenhuma restrição foi imposta quanto ao método ou extensão dos trabalhos. Os procedimentos para execução do 

levantamento das informações foram aplicados de acordo com a natureza e atividade da unidade inspecionada e 

abrangeram suas áreas de atuação. As informações foram coletadas através de entrevista ao Secretario Municipal de 

Transportes, ao mecânico chefe responsável pela oficina, a um servidor da oficina que faz o trabalho de inspeção do 

nível do óleo do motor e da água dos carros do pátio da Prefeitura e a alguns motoristas de diferentes secretarias. 

 

Achados:  

 

Através do questionário verificamos que os motoristas preenchem um formulário denominado Mapa de Atividades 

Diária do Veículo, que contém nele o nome do motorista, o dia, a hora e a quilometragem da saída e da chegada do 

veículo. Este formulário é um controle a parte realizado pelos motoristas onde fica demonstrado a rotina diária do 

veículo e do servidor. 

 

Conforme relato de servidor da Secretaria de Transportes houve a necessidade de um controle mais eficaz 

principalmente no que se refere às infrações de transito que em muitas vezes não era possível detectar o autor que 

causou a infração naquele dia/hora. 
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Também foi constatado pela equipe, um controle feito pela Oficina Mecânica que através de anotações em um caderno 

controla à quilometragem dos veículos na troca de óleo do motor, troca do filtro de óleo, troca de óleo lubrificante e da 

correia dentada. 
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Constatamos que anteriormente os processos de aquisição de peças eram feitos pelas secretarias através de compra 

em Ata de Registro de Preços com base no Sistema Eletrônico Audatex, ou através de 3 (três) orçamentos quando a 

aquisição era feita por dispensa. O processo iniciava-se com o preenchimento do formulário de Relação de Peças feito 

pelo mecânico da oficina e encaminhado á Secretaria a qual o veículo pertence que por sua vez abria o processo de 

compra com o pedido de aquisição pela ata ou com orçamentos quando a compra seria por dispensa de licitação. 

Verificamos por amostragem processos de aquisição/pagamento de peças e constatamos que em alguns consta o 

formulário de Relação de Peças.  Porém quando o processo se refere somente a pagamento esta relação fica 

arquivada na secretaria. 

Processos selecionados: 

Secretaria Processo OP 
Obras e Infraestrutura 010008/2018 5830/2018 
Obras e Infraestrutura 009735/2018 5367 – 5368/2018 
Obras e Infraestrutura 008730/2018 4975/2018 
Obras e Infraestrutura 011006/2018 6400/2018 
Educação 006757/2018 4219/2018 
Educação 005810/2018 5945/2018 
Educação 010995/2018 6884-6885/2018 
Agricultura 008148/2018 4533/2018 
Agricultura 010257/2018 5726/2018 
Assitência Social 000947/2018 4500/2018 
Assitência Social 006249/2018 5800/2018 
Assitência Social 006248/2018 4136/2018 
Esporte e Lazer 006535/2018 3554/2018 
Esporte e Lazer 010051/2018 5831/2018 

 

Atualmente os processos de aquisições de peças são realizados pelo Sistema de Compra Eletrônico através da 

Empresa Link Card que indica o menor valor encontrado nas empresas credenciadas ao Sistema.   

O processo inicia-se com o preenchimento da Relação de Peças feita pelo mecânico da oficina que é entregue a 

servidora da Secretaria de Transportes a qual alimenta o Sistema Eletrônico da Link Card.  As compras são realizadas 

conforme os empenhos estimativos das secretarias e caso não haja saldo de empenho suficiente, o sistema não efetiva 

a aquisição. 

O sistema seleciona o menor preço para a aquisição da peça, a qual é recebida pelo setor de almoxarifado e atestada 

pelo fiscal de contrato.  O pagamento é feito para a empresa do Sistema e não para as empresas fornecedoras das 

peças. Existe uma relação passada pela empresa do sistema juntamente com as notas fiscais e a fatura para a 

realização do pagamento.       

 

Pontos que estão sendo seguidos:  

Em visita in loco constatamos alguns pontos que estão sendo seguidos. Através de relatos dos motoristas e de um 

servidor da oficina mecânica, a inspeção veicular da frota que fica no pátio da Prefeitura está sendo realizada 

diariamente, porém não está sendo preenchido o Formulário de Inspeção referente ao Anexo I da Instrução Normativa. 

Em relação aos veículos que ficam em outros locais a inspeção é realizada pelo próprio motorista.  

Verificamos que está sendo preenchido o Formulário de Relação de Peças, porém, não está sendo usado o modelo do 

Anexo III da Instrução Normativa.  

  

Pontos que não estão sendo seguidos:  

1) O artigo 8º  da Instrução Normativa não está sendo atendido, pois segundo o Secretario Municipal de Transportes o 
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formulário (Anexo I) da referida Instrução Normativa não é preenchido, sendo utilizado outro modelo na Inspeção. 

Art. 8° Ao receber o veículo, o motorista deve proceder diariamente à manutenção de operação, comunicando 

imediatamente à Gerência de Manutenção de Frota, a existência de avaria ou defeito, preenchendo o formulário 

INSPEÇÃO VEÍCULAR (anexo I), solicitando serviço de manutenção. 

 

Porém de acordo com os motoristas entrevistados a inspeção é realizada por eles diariamente nos veículos de suas 

responsabilidades, no entanto não há a formalidade dessa inspeção através de preenchimento de um formulário. 

Inclusive o relato de todos os motoristas entrevistados é que não tem conhecimento do formulário de inspeção da 

referida Instrução Normativa. 

 

2) O art. 10 não está sendo atendido, pois o motorista não registra a ocorrência  no formulário de inspeção e o entrega 

na Gerência de Manutenção de Frota, sendo que na maioria das vezes comunica diretamente a equipe da oficina 

mecânica.   

Art. 10 O motorista deverá registrar a ocorrência no formulário INSPEÇÃO VEÍCULAR (anexo I) e entregar na 

Gerência de Manutenção de Frota. 

 

 3) O art. 11 está sendo cumprido em parte, pois só é comunicado os serviços ao Gerente de Manutenção de Frota e 

ao Secretario Municipal de Transporte quando há a necessidade de aquisição de peças. No caso de pequenos reparos 

não é feita essa comunicação ao Gerente de Manutenção de Frotas nem pela oficina mecânica e nem pelos 

motoristas. 

Art. 11 - A Manutenção deverá ser efetuada somente após comunicação ao Gerente de Manutenção de Frota. 

 

  4) O Inciso VII do art. 12 que fala sobre lataria – verificação de estado geral, se necessário, aplicação de cera 

protetora e polimento não está sendo realizado, pois não há a aplicação de cera e polimento nos veículos.  

Art. 12 - Os serviços de manutenção preventiva serão realizados dentro dos prazos previstos pelos fabricantes 

dos veículos e compreendem, dentre outros: 

VII - Na lataria – verificação de estado geral, se necessário, aplicação de cera protetora e polimento; 

 

5) O Inciso I do art. 15 está sendo cumprido, porém através de outro formulário que é preenchido pelos mecânicos da 

oficina da Prefeitura com a descrição das peças. 

Art. 15 - A Gerência de Manutenção de Frota receberá o formulário de INSPEÇÃO VEICULAR preenchida pelo 

condutor do veículo, constatará as ocorrências e enviará o veículo à Seção de Oficina; 

I. A Seção de Oficina receberá o veículo, realizará a inspeção de acordo com a ocorrência relatada na 

INSPEÇÃO VEICULAR, relacionará a(s) peça(s) no formulário RELAÇÃO DE PEÇAS (anexo III); 

 

6) O Inciso II do art. 15 está sendo realizado de forma divergente em comparação com a norma, pois o formulário de 

relação de peças está sendo enviado para o servidor da Secretaria de Transporte responsável pela compra no sistema 

e não para o Gerente de Manutenção de Frota como determina a Instrução Normativa. 

II - A Seção de Oficina enviará à Gerência de Manutenção de Frota o formulário RELAÇÃO DE PEÇAS, 

necessárias para a manutenção do veículo; 
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7) O Inciso III do art. 15 está sendo cumprido, porém há um novo sistema eletrônico de compra de peças. 

III - A Gerência de Manutenção de Frota receberá a RELAÇÃO DE PEÇAS, acessará o PROGRAMA DE 

ORÇAMENTO ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (SISTEMA AUDATEX), e providenciará o 

orçamento para manutenção do veículo; 

 

8) O Inciso VII do art. 15 não está sendo cumprido (de acordo com a Norma), pois quem recebe as peças é o setor de 

almoxarifado com o auxílio dos mecânicos para avaliar a qualidade do produto, o que ao nosso ver é o procedimento 

correto.   

VII - A Gerência de Manutenção de Frota entrega a(s) peça(s) a Seção de Oficina para realizar a manutenção do 

veículo e a Nota Fiscal a Secretaria de origem do veículo para providenciar o pagamento a empresa contratada; 

 

Constatações e Recomendações:  

1) Constatamos que os motoristas fazem a inspeção dos níveis de óleo do motor e de água, mas de maneira informal e 

que os mesmos não tem conhecimento do Formulário de Inspeção do Veículo (Anexo I) da Instrução Normativa.   

 

2) Verificamos que na maioria das vezes quando o veículo apresenta algum tipo de problema os motoristas levam 

diretamente aos mecânicos da Oficina não informando ao Gerente e ao Secretario de Transportes. Conforme relato 

dos motoristas, os mesmos são orientados pelos superiores a levarem diretamente os veículos aos mecânicos. 

 O Secretario da Pasta onde o veículo está alocado só tem conhecimento do fato quando é necessário aquisição de 

peças ou a realização de serviços. 

 

3) Constatamos que há um controle de peças utilizadas em cada veículo feito pelo setor de almoxarifado. Quando o 

mecânico necessita da peça se dirige ao Setor de Almoxarifado e caso a mesma esteja no estoque, retira a peça 

necessária junto ao servidor, que a princípio faz a anotação em um caderno e após lança no sistema de saída no 

estoque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle Manual de Saída de Peças para Oficina (Almoxarifado)
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Controle de Peças por Veículo (Almoxarifado) 
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4) Verificamos também que o formulário de Relação de Peças que é preenchido pelo servidor não é necessariamente o 

modelo do Anexo III da Instrução Normativa, porém contém as informações do veículo e das peças necessárias. 
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O Formulário, ao ser preenchido está sendo enviado diretamente pelos servidores da Oficina Mecânica para um 

servidor da Secretaria Municipal de Transportes responsável pela alimentação do sistema de compras, não passando 

pelo Gerente de Manutenção de Frotas nem pelo Secretario de Transportes. 

 

Conclusão: 

 

Diante de todos os pontos aqui evidenciados, verificamos a necessidade de junto com a unidade administrativa 

responsável pela Instrução Normativa, elaborar uma nova versão de forma a atender as rotinas do setor, visando o 

melhor uso o controle da manutenção de veículos. 

 

Verificamos que mesmo alguns procedimentos não estando de acordo com a referida norma, estão sendo feitos 

controles à parte os quais devem ser normatizados e aperfeiçoados. 

 

Recomendamos que tão logo a Norma seja revisada, a mesma seja divulgada para os envolvidos para que tenham 

conhecimento dos procedimentos e formulários a serem utilizados. 

 

 
 
 Douglas Luiz Novelli                                                                                            Roque Brás Luchi         
                      Analista Público Interno                                                                                   Analista Público Interno            
 
 
 
 
       
 
                                                           Margareti Aparecida Novelli Cosme 
               Controladora Geral do Município 
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À : Senhor Cristiano Nestor Neves 

Secretário Municipal de Transportes 

 

Observando o que dispõe a Resolução nº 227/2011, alterada pela Resolução nº 257/2013 do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo, que tratam das Instruções Normativas dos Sistemas Administrativos do Município de Santa 

Teresa – ES.  

Informamos que foi elaborado um questionário a ser respondido por sua unidade, referente à Instrução Normativa STR 

nº 03/2014 – Versão 02 do Sistema de Transportes, que dispõe sobre os procedimentos para o Controle e Manutenção 

de Veículos. 

 

A ação está prevista para iniciar no dia 18/10 /2018, às 08:30 da manhã, através dos Servidores abaixo: 

Douglas Luiz Novelli e Roque Brás Luchi, sob a coordenação da Sra. Margareti Aparecida Novelli Cosme – 

Controladora do Município de Santa Teresa – ES.  

 

Cabe informar que se as respostas ao questionário forem dadas por mais de um servidor, todos deverão assinar o 

questionário identificando a função e sobre quais questões responderam. 

  

Em caso de dúvida entrar em contato com a Unidade Central de Controle Interno – UCCI. 

 

 

Santa Teresa – ES, 16 de outubro de 2018. 

 

 

_____________________________ 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA STR N
0
 03/2014 – Versão 02 

Sistema de Transportes 

 

CAPÍTULO IV 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Questionário (Secretário de Transportes ) 

 

Art. 6º - Caberá a Gerência de Manutenção de Frota acompanhar os serviços de manutenção veicular, especificadas nesta 

Instrução Normativa. 

 

Sim (X) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS 

Seção I 

Da Manutenção de Operação 

 

Art. 7º - O serviço de MANUTENÇÃO DE OPERAÇÃO é aquele realizado diariamente pelo condutor, que visa garantir o perfeito 

funcionamento do veículo, englobando as seguintes inspeções: 

I. Nível de óleo do motor; 

II. Nível do líquido de arrefecimento; 

III. Nível do fluído de freio; 

IV. Funcionamento dos componentes elétricos (faróis, luzes, setas, etc); 

V. Estado de calibragem dos pneus; 

VI. Estado Geral do veículo (lataria, estofamento, etc.); 

VII. Itens obrigatórios dos veículos (extintor de incêndio, triângulo de segurança); 

 

Sim (X) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 8º - Ao receber o veículo, o motorista deve proceder diariamente à manutenção de operação, comunicando imediatamente à 

Gerência de Manutenção de Frota, a existência de avaria ou defeito, preenchendo o formulário INSPEÇÃO VEÍCULAR (anexo I), 

solicitando serviço de manutenção. 

Em parte. Não utiliza mais o modelo de anexo citado, sendo substituído por outro Modelo. 

Sim (   ) Não (    ) Não se aplica ( X ) 

 

Seção II 

Da Manutenção Veícular 

 

Art. 9º - Em caso de pane no veículo, o motorista deverá adotar as seguintes providências: 

I. Se o fato ocorrer durante o expediente, comunicar imediatamente a Gerência de Manutenção de Frota, que 
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adotará as providências necessárias; 

Inclusive se o veículo tiver seguro o mesmo é acionado pelo condutor. 

Sim (X) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

II. Verificar se o veículo possui seguro, caso positivo acionar a seguradora; 

 

Sim (X) Não (    ) Não se aplica (    ) 

III. Se o fato ocorrer fora do expediente, comunicar a Gerência de Manutenção de Frota ou ao Secretário de 

Transporte, caso não consiga comunicar a ambos, solicitar apoio/orientações aos servidores listados na RELAÇÃO 

GERENCIAL, (anexo II); 

 

Sim (X) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 10 - O motorista deverá registrar a ocorrência no formulário INSPEÇÃO VEÍCULAR (anexo I) e entregar na Gerência de 

Manutenção de Frota. 

Estão comunicando diretamente à equipe de mecânicos. 

Sim (   ) Não (X) Não se aplica (   ) 

 
Parágrafo Único. O formulário INSPEÇÃO VEÍCULAR que trata o caput será verificado pela Gerência de Manutenção de Frota que 

providenciará a manutenção necessária. 

 

Sim (   ) Não (X) Não se aplica (    ) 

 

Art. 11 - A Manutenção deverá ser efetuada somente após comunicação ao Gerente de Manutenção de Frota. 

Só comunica ao Secretário de Transporte, se houver a necessidade de aquisição de peças.   

Sim (X) Em parte Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 12 - Os serviços de manutenção preventiva serão realizados dentro dos prazos previstos pelos fabricantes dos veículos e 

compreendem, dentre outros: 

I. No motor – a substituição dos itens de desgaste natural, como lubrificantes e fluídos, filtros de combustíveis, de óleo, 

de ar e correias; 

II. Na transmissão – substituição do óleo de câmbio/diferencial, lubrificação geral e controle do funcionamento da 

embreagem; 

 

Sim (X) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

III. Nas rodas – controle de desgaste dos pneus, verificação do estado das rodas e rolamentos, controle de balanceamento 

e alinhamento das rodas; 

 

Sim (X) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

IV. No sistema elétrico – verificação e manutenção, se necessário, de todo o equipamento elétrico do veículo; 

V. Na direção – verificação e manutenção, se necessário, do alinhamento da direção, controle de folga de buchas, 

ponteiras, braços, etc.; 
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Sim (X) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

VI. No estofamento – verificação do estado geral e serviço de limpeza; 

VII. Na lataria – verificação de estado geral, se necessário, aplicação de cera protetora e polimento; 

Obs.: Faz a limpeza porém não faz o polimento. 

 

Sim (X) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

VIII. No freio – controle de desgaste e manutenção, se necessário, das pastilhas, lonas, tambores de freios e todo o sistema 

de freio; 

IX. Nos equipamentos obrigatórios – extintor de incêndio, macaco, cinto de segurança e triângulo. 

 

Sim (X) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 13 - Entende-se por manutenção preventiva e corretiva a recuperação de veículos, para efeito desta Instrução Normativa, os 

serviços de MANUTENÇÃO VEICULAR.  

 

Sim (X) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 14 - Os serviços de manutenção corretiva compreendem todos aqueles que, a qualquer tempo, são realizados com o objetivo 

de sanar falhas de funcionamento dos veículos, de modo a garantir a sua perfeita operação. 

 

Sim (X) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 
Art. 15 - A Gerência de Manutenção de Frota receberá o formulário de INSPEÇÃO VEICULAR preenchida pelo condutor do veículo, 

constatará as ocorrências e enviará o veículo à Seção de Oficina; 

I. A Seção de Oficina receberá o veículo, realizará a inspeção de acordo com a ocorrência relatada na INSPEÇÃO 

VEICULAR, relacionará a(s) peça(s) no formulário RELAÇÃO DE PEÇAS (anexo III); 

Pois há um outro formulário que é preenchido pelos mecânicos da oficina da PMST com a descrição das peças a serem 
adquiridas. 

 

Sim (X) Em parte Não (    ) Não se aplica (    ) 

 
II. A Seção de Oficina enviará à Gerência de Manutenção de Frota o formulário RELAÇÃO DE PEÇAS, necessárias para a 

manutenção do veículo; 

A oficina Mecânica envia o formulário para o Secretario de Transportes, porém o formulário mudou com a implantação de 
mais itens. 

 

Sim (X) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

III. A Gerência de Manutenção de Frota receberá a RELAÇÃO DE PEÇAS, acessará o PROGRAMA DE ORÇAMENTO 

ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (SISTEMA AUDATEX), e providenciará o orçamento para manutenção 

do veículo; 

Em parte, pois não é utilizado mais o Sistema Audatex e sim um novo sistema de compra eletrônico o Link Cartão de 
Benefícios. 
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Obs: Não utilizado mais desde 08/2018. 

Sim (X) Em parte. Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

IV. A Gerência de Manutenção de Frota enviará o orçamento a Secretaria de origem do veículo, solicitando autorização 

para a aquisição de peça(s); 

 

Sim (X) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

V. A Secretaria de origem do veículo de posse do orçamento, autorizará ou não a aquisição de peça(s); 

a) Sendo autorizado, devolve o orçamento a Gerência de Manutenção de Frota, que enviará a requisição à 

empresa contratada para providenciar o devido fornecimento; 

b) No caso de não ser autorizado o orçamento pela Secretaria de origem do veículo, deverá ser negociado com 

a Gerência de Manutenção de Frota as providências a serem tomadas. 

 

Sim (X) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

VI. A empresa contratada fornece a Gerência de Manutenção de Frota a(s) peça(s) com a Nota Fiscal conforme o contrato 

vigente; 

 

Sim (X) Não (    ) Não se aplica (    ) 

VII. A Gerência de Manutenção de Frota entrega a(s) peça(s) a Seção de Oficina para realizar a manutenção do veículo e a 

Nota Fiscal a Secretaria de origem do veículo para providenciar o pagamento a empresa contratada; 

Quem recebe as peças é o Setor de Almoxarifado e não a Gerência de manutenção de Frotas. 

 

Sim (   ) Não (X) Não se aplica (    ) 

 

VIII. A Seção de Oficina realizará a manutenção, teste de funcionamento e liberará o veículo para a operação; 

 

Sim (X) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

 

Questionário (Oficina Mecânica) 

 

1) Através de qual setor que a oficina é comunicada de um problema mecânico? 

Na maioria das vezes é através das Secretarias. A Secretaria comunica e encaminha o veículo.   

Algumas vezes os motoristas levam os veículos direto para à oficina. Em alguns casos quem comunica é o Secretario de 

Transportes. 

 
2)  Quando há peças no estoque para efetuar a troca de que forma é realizada a solicitação e autorização da troca? 

O mecânico pega a peça e informa os servidores do almoxarifado que fazem o controle. Cada peça tem um código de 

controle. Na maioria das vezes a Secretaria de Transportes não fica sabendo da troca da peça e nem da realização do 

serviço.  
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3) Quando é utilizada uma peça do estoque, é feito logo a solicitação para reposição?   

Não. Só é solicitada a peça quando há a necessidade de comprar outra, pois são vários itens (peças) de diversos modelos 

de veículos inviabilizando o estoque das mesmas.      

 

4) Quando não há a peça no estoque para substituição como é feita a solicitação da compra da mesma? 

É preenchido um formulário com todos os dados do veículo, inclusive nome do motorista e Secretaria e é encaminhado 

para a Secretaria.   

 
5) Existe algum tipo de controle (ficha, formulário, etc...) de quais peças  ou serviços foram realizados e em quais veículos é 

feita a substituição para solucionar os problemas mecânicos?  

Quem faz o controle da utilização das peças nos veículos é o Setor do Almoxa- 

rifado. O controle da realização dos serviços de troca de óleo e de troca da  

Correia dentada é feito através de anotação num caderno de controle e da  

emissão das etiquetas que são coladas no vidro do carro.     

 

6) Há algum controle (ficha, formulário) para a retirada de peças do almoxarifado para o setor da oficina mecânica? Quem faz 

esse controle da retirada das peças?  

O Mecânico entra na Sala do Almoxarifado de peças de veículos junto com o Funcionário do Setor de Almoxarifado e 

retira as peças necessárias para consertar o veículo. O controle das peças utilizadas em cada veículo é realizado pelo Setor 

de almoxarifado através de fichas no sistema eletrônico do setor. 

 

7) É realizada a verificação dos níveis de óleo (motor, freios) e nível da água dos veículos com intuito de prevenção e manutenção? 

Esse trabalho é realizado em todos os veículos? Qual o período que é feita essa verificação (período de uma verificação para 

outra)?  

Sim. Em todos os veículos que estão no pátio da Prefeitura. Todo dia de Trabalho de segunda a sexta é feita a inspeção em 

todos os carros que estão no Pátio da Prefeitura, porém sem nenhuma formalidade. Quando se identifica um problema é 

passado verbalmente para os outros servidores da Oficina Mecânica. 

 

Questionário (Motoristas) 

Foram entrevistados 5 Motoristas das Secretarias de Saúde, Obras e Educação.  

Nome do Motorista:  

Secretaria que pertence: 

Veículo que mais utiliza (Descrição e placa):  

 

1)  Como é feita a inspeção no veículo sob sua responsabilidade?                       

Ex.: (Conferir nível do óleo do motor e água, parte elétrica) e etc.?  

É preenchido algum formulário? Você tem conhecimento do formulário que existe na Instrução Normativa de manutenção de 

frota? Qual a periodicidade é feita essa inspeção (período de uma inspeção para outra) ? 

Resposta Motorista 1 - Verifica o nível do óleo e da água diariamente. Uma vez por semana confere a parte elétrica. Não 
tem conhecimento.     

Resposta Motorista 2 - É conferido o nível do óleo e da água todo dia. Não tem conhecimento e não preenche nenhum 
formulário de Inspeção.  
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Resposta Motorista 3 - Óleo do motor e água eu próprio verifico. Eu preencho o formulário de quilometragem e a localidade 
de destino. Não tenho conhecimento do formulário da Instrução Normativa. Inspeção de água e óleo é feita todo dia.   

Resposta Motorista 4 - O motorista que faz, olha o nível do óleo e da água diariamente, calibragem dos pneus e parte 
elétrica semanalmente. Preenche o formulário de quilometragem. Não tem conhecimento do formulário.   

Resposta Motorista 5 - É feita diariamente a conferência do nível da água e do óleo pelo motorista. Formulário só o de 
quilometragem, de abastecimento e o local de destino. Não tem conhecimento do formulário da Instrução Normativa.  

 

2) Quando é detectado o problema no veículo qual o procedimento adotado? É comunicado ao superior/setor? Quem? É 

preenchido algum formulário de verificação?   

Resposta Motorista 1- Procura o Gerente de Transportes que pelo veículo ser da Saúde passa para o Secretário Adjunto de 
Saúde, que por sua vez solicita  procurar  a Oficina Mecânica.   

Resposta Motorista 2 - Liga para os mecânicos ou leva o caminhão até a oficina mecânica. Não passa por formulário e sim 
verbalmente.  

Resposta Motorista 3 - Quando percebo algum problema mais grave, comunico ao Gerente de Transporte ou ao Secretário. 
É preenchido o formulário pelo mecânico e depois entregue na Secretaria de Transporte. 

Resposta Motorista 4 - Avisa ao Secretário adjunto de Saúde ou ao Secretário de Transportes. É relatado, mas não é 
preenchido, escrito nada.   

Resposta Motorista 5 - E levado direto na oficina mecânica. Procura o mecânico chefe. Só é passado o problema 
verbalmente, nada por escrito. 

 

3) Quando há um problema mecânico acontece de levar o veículo diretamente na oficina mecânica para identificar o problema 

e fazer os reparos necessários sem a ciência do Secretário de Transportes ou do Secretário da Pasta? 

Resposta Motorista 1 - Sempre avisa aos superiores. 

Resposta Motorista 2 - Liga para o mecânico e leva diretamente na oficina. 

Resposta Motorista 3 - Sim. Para os pequenos serviços, que não há necessidade de peças, levo diretamente na oficina 
mecânica.   

Resposta Motorista 4 - Não. Sempre passa pelo Secretário de Transporte ou Secretário Adjunto de Saúde.  

Resposta Motorista 5 - Leva direto para a oficina mecânica. Lá é feito um relatório e passado para o Setor de Transportes.  

 
 
 

Cód Tipo Processo Órgão Objeto Achado situação 
05 IN 02-2014 

- Versão 
02 – 

permissão 
de uso e 
regras de 
utilização 
do Parque 

de 
Exposições 
e Eventos 

“Frei 
Estevão 
Eugênio 

Corteletti”, 
localizado 

no 
Município 
de Santa 
Teresa – 

ES. 

017.753 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setor: 
Turismo 

 
 
 
 
 
 

Verificar o 
cumprimento da 
Instrução 
Normativa nº 
02/2014 versão 
02 do Sistema 
de Turismo. 

Verificamos que conforme 

o sistema tributário, o 

valor da VRTE cobrada 

para uso do parque de 

Exposições estava em 

desacordo com a Lei 

Complementar nº 13/2017 

de 11 de outubro de 2017. 

 

Solicitamos 
acerto no 
Sistema 

Tributário e 
apuração da 

diferença 
cobrada a 
menor do 

contribuinte. 
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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2014 VERSÃO 02 DO SISTEMA DE TURISMO E 
CULTURA 

 
1. INTRODUÇÃO: 

 
 

Em observância ao Plano Anual de Auditoria, exercício de 2018, desenvolvemos inspeções nas Instruções 

Normativas de setores da Administração Pública Municipal. 

 

Atendendo ao cronograma apresentamos o Relatório de Inspeção do Sistema de Turismo e Cultura da Prefeitura 

Municipal de Santa Teresa – ES. Que relata os procedimentos da Instrução Normativa nº 02/2014 – Versão 02 do 

STC (Sistema de Turismo e Cultura) sobre a permissão de uso e regras de utilização do Parque de Exposições e 

Eventos “Frei Estevão Eugênio Corteletti”, localizado no Município de Santa Teresa – ES. 

 

O trabalho foi realizado no mês de dezembro de 2018, com visita In loco na Secretaria Municipal de Turismo e 

Cultura, usando o método de questionário desenvolvido de acordo com as responsabilidades e procedimentos 

elencados na Instrução Normativa acima mencionada, e foram escolhidos por amostragem alguns processos 

referentes ao pedido de permissão de uso do Parque Exposições e Eventos “Frei Estevão Eugênio Corteletti”.   

  

O objetivo através de levantamento é analisar o desempenho do controle das atividades da Instrução Normativa na 

Secretaria inspecionada, através da análise de suas atividades e funções, gerando informações que facilitem a 

tomada de decisão dos responsáveis pela supervisão ou pela iniciativa de ações corretivas, visando solucionar 

problemas ou preveni-los evitando demandas desnecessárias e infrações administrativas. 

 

Nenhuma restrição foi imposta quanto ao método ou extensão de nosso trabalho. Os procedimentos para execução 

do levantamento das informações   foram aplicados de acordo com a natureza e atividade da unidade inspecionada e 

abrangeram suas áreas de atuação. 

 
 
2 BASE LEGAL: 

 
 Instrução Normativa do Sistema de Turismo e Cultura nº 02/2014 Versão 02; 

 Lei Complementar Municipal nº 001/2010 – Código Tributário Municipal; 

 Lei Complementar Municipal nº 007/2015; 

 Lei Complementar Municipal nº 013/2017. 

 
3 - DOS ACHADOS ESPECÍFICOS DOS PROCESSOS: 

Foram selecionados por amostragem os seguintes processos: 
 

Nº Processo Requerente Motivo 
01252/2017 Farese – Faculdade da Região 

Serrana 
Festa de Formatura 

16833/2017 Paróquia Evangélica de Confissão 
Luterana em Santa Teresa 

16º Festival de Sanfonas e Concertinas 

00012/2018 Débora Demuner Chiabai Festa de Casamento 
04581/2018 Leonardo Caetano Eireli - ME Show de Banda Nacional 
03917/2018 Sind. Trabalhadores Rurais de Santa 

Teresa 
Comemoração de 50 anos de Carta Sindical 
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06219/2018 ACPGLES – Assoc. dos Criadores e 
Produtores de Gado de Leite do 
Estado do Espírito Santo 

7ª Feira do Café com Leite 

05334/2018 Rota Service Ltda Festival de Jazz e Bossa de Santa Teresa 
 
 

3.1 - Processo nº 1252/2017 – Aluguel para Festa de Formatura dos Alunos do Curso de Engenharia Ambiental 

e Sanitária da FARESE – Faculdade da Região Serrana 

 
Requerente: Aline Gomes de Souza 
 
Área alugada: Modulo 1: Área de 1.630 m². 
 
O requerimento está de acordo com a política de permissão de uso do Parque de Exposições segundo o Art. 5º- Inciso 

I – alínea C da Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema de Turismo e Cultura. 

Art. 5º - São eventos cujos objetivos estão alinhados com a política de permissão de uso do Parque 

de Exposição e Eventos: 

I – Particulares: 

c) Formaturas. 

 

Analisando a documentação do referido processo verificamos primeiramente que não constam os documentos 

pessoais da requerente (Cópia do RG, CPF e comprovante de residência) conforme explicito no art. 11 - Inciso II – 

alíneas “g,h,i” da referida Instrução Normativa.     

  

3.2 - Processo 16.833/2017 – Aluguel para o 16º Festival de Sanfonas e Concertinas. 

Requerente: Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Santa Teresa. 

O requerimento está de acordo com os objetivos do Parque de Exposições segundo o Art. 5º- Inciso II – alíneas “h” e “j” 

da Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema de Turismo e Cultura. 

 Art. 5º - São eventos cujos objetivos estão alinhados com a política de permissão de uso do Parque 

de Exposição e Eventos: 

II – Públicos 

h) Festas ou Festivais Culturais e Musicais; 

j) Festivais ou Cultos Religiosos. 

 

Analisando o processo verificamos que não constam as Certidões Negativas da União (Federal) e a de FGTS, não 

atendendo assim a recomendação do Parecer Jurídico na fls. 25. 

Houve isenção de taxa para o requerente do processo de acordo com a Lei Complementar nº 13 de 11 de Outubro de 

2017 no seu Art. 1º: 

Art. 1º Altera o Inciso I do § 1º do Artigo 283 da Lei Complementar nº 001/2010 – Código Tributário Municipal, alínea “e” 

que passa a vigorar com o seguinte texto: 

“e) para eventos realizados por entidades privadas sem fins lucrativos e entidades religiosas, desde 

que regularmente estabelecidas no Município de Santa Teresa e para os órgãos da administração 

direta fica vedada a cobrança de taxa de utilização”.     

 

 

3.3 - Processo nº 0012/2018 – Aluguel para Festa de Casamento 
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Requerente: Débora Demuner Chiabai 
 

O requerimento está de acordo com os objetivos do Parque de Exposições segundo o Art. 5º- Inciso I – alínea “b” da 

Instrução Normativa nº 02/2014 do Sistema de Turismo e Cultura. 

Art. 5º - São eventos cujos objetivos estão alinhados com a política de permissão de uso do Parque 

de Exposição e Eventos: 

I – Particulares: 

b) Casamento. 

 

Foi verificado que na solicitação de aluguel do galpão do Parque de Exposição para Festa de Casamento não foi 

informado o público estimado conforme Capítulo VII - Art. 11 – Inciso II – alínea “e” da referida Instrução Normativa. 

Não consta o comprovante de residência não atendendo a alínea “g” do Inciso supra citado. 

 

3.4 Processo nº 4581/2018 – Aluguel para Show com Banda Nacional 
 
Requerente: Léo Produções 
 

O requerimento está de acordo com os objetivos do Parque de Exposições segundo o Art. 5º- Inciso II – alíneas “h” da 

Instrução Normativa nº 02/2014 Versão 02 do Sistema de Turismo e Cultura. 

Art. 5º - São eventos cujos objetivos estão alinhados com a política de permissão de uso do Parque 

de Exposição e Eventos: 

I – Públicos 

h) Festas ou Festivais Culturais e Musicais. 

 

Foi verificado que no pedido de autorização de uso do Parque de Exposições não foi informado o público estimado 

conforme Art. 11 (Procedimentos por Parte de Realizador/Promotor) Inciso II alínea “e” da referida Instrução Normativa. 

 

Verificamos que há no processo um ofício da Secretaria Municipal de Fazenda (fls. 11) assinado por 2 (dois) Fiscais 

Tributários encaminhado para o requerente o Sr. Leonardo Caetano solicitando explicações devido á divulgações 

apresentadas nos diversos meios de comunicação sobre a participação da empresa Lua Marketing e Eventos EIRELI 

de propriedade do Sr. Nelison Miranda dos Santos na produção do show em questão, e não consta no processo 

nenhuma resposta por parte do requerente. 

 

3.5 Processo nº 3917/2018 – Comemoração dos 50 anos da Carta Sindical. 

Requerente: Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Santa Teresa – ES 

 

O requerimento está de acordo com os objetivos do Parque de Exposições segundo o Art. 5º- Inciso I – alíneas “f” da 

Instrução Normativa nº 02/2014 Versão 02 do Sistema de Turismo e Cultura. 

Art. 5º - São eventos cujos objetivos estão alinhados com a política de permissão de uso do Parque 

de Exposição e Eventos: 

I – Particulares: 

f) Eventos de entidade de classe. 
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Foi constatado na Conclusão do Parecer Jurídico (fls. 46) que a Procuradoria Jurídica Municipal recomendou a 

cobrança de taxa de utilização com abatimento de 60% nos termos da alínea “b”, inciso I, § 1º, Art. 283 da Lei 

Complementar nº 001/2010. Não localizamos no processo o comprovante do pagamento da taxa como recomendado 

pelo jurídico e identificamos que no Contrato para Permissão de Uso nº 010/2018 do Parque de Exposições que foi 

firmado entre o Município de Santa Teresa e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Teresa, que houve 

isenção da taxa de acordo com a Cláusula Segunda – Da Taxa de Utilização – baseada no Art. 1º da Lei 

Complementar nº 013/2017, publicada em 13/10/2017, que altera o art. 283, parágrafo 1º, inciso I, alínea “e” da Lei 

Complementar nº 001/2010, ficando permitido assim o uso do Módulo 2. 

“e) para eventos realizados por entidades privadas sem fins lucrativos e entidades religiosas, desde 

que regularmente estabelecidas no Município de Santa Teresa e para os órgãos da administração 

direta fica vedada a cobrança de taxa de utilização”. 

 

3.63.6 Processo nº 6219/2018 – Feira Agropecuária – 7ª Feira do Café com Leite 
 
Requerente: Associação de Criadores e Produtores de Gado de Leite                Estado do Espírito Santo.   
 
O requerimento está de acordo com os objetivos do Parque de Exposições segundo o Art. 5º- Inciso II – alíneas “f” da 

Instrução Normativa nº 02/2014 Versão 02 do Sistema de Turismo e Cultura. 

Art. 5º - São eventos cujos objetivos estão alinhados com a política de permissão de uso do Parque 

de Exposição e Eventos:   

II – Públicos 

f) Feiras de Negócios e Agronegócios. 

 

Constatamos que no pedido não há informação do Módulo desejado para o aluguel do Parque de Exposições e nem a 

informação do público estimado conforme recomendado no Art. 11 – Inciso II – alínea “e”. 

 

Houve isenção de taxa para o requerente do processo de acordo com a Lei Complementar nº 13 de 11 de Outubro de 

2017 que no seu art. 1º altera o Inciso I do § 1º alínea “e” do artigo 283 da Lei Complementar nº 001/2010 – Código 

Tributário Municipal ficando permitido o uso do Módulo 3. 

“e) para eventos realizados por entidades privadas sem fins lucrativos e entidades religiosas, desde 

que regularmente estabelecidas no Município de Santa Teresa e para os órgãos da administração 

direta fica vedada a cobrança de taxa de utilização”.      

 

3.7– Processo 5334/2018 – Festival de Música – Festival de Jazz e Bossa de Santa Teresa 

Requerente: Rota Service Ltda 

 

O requerimento está de acordo com os objetivos do Parque de Exposições segundo o Art. 5º- Inciso II – alíneas “h” da 

Instrução Normativa nº 02/2014 Versão 02 do Sistema de Turismo e Cultura. 

Art. 5º - São eventos cujos objetivos estão alinhados com a política de permissão de uso do Parque 

de Exposição e Eventos: 

II – Públicos: 

h) Festas ou Festivais Culturais e Musicais. 
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Constatamos que no pedido não há informação do Módulo desejado para o aluguel do Parque de Exposições e nem a 

informação do público estimado conforme consta no Art. 11 – Inciso II – alínea “e”. 

Houve isenção de taxa para o requerente do processo de acordo com a Lei Complementar nº 13 de 11 de Outubro de 

2017 que no seu Art. 1º altera o Inciso I do § 1º alínea “a” do artigo 283 da Lei Complementar nº 001/2010 – Código 

Tributário Municipal ficando permitido o uso do Módulo 3.   

“a) eventos que contam com o apoio financeiro do Município de Santa Teresa, do Governo do Estado 

do Espírito Santo ou da União em sua execução terão abatimento de 100% da taxa de utilização do 

parque, considerando o interesse público”. 

     

4.  DOS ACHADOS COMUNS DE VÁRIOS PROCESSOS 

  

4.1 – DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

Dos 7 (sete) processos selecionados identificamos que 4 (quatro) foram isentos de cobrança de taxa de utilização e 3 

(três) tiveram seu pagamento em valor inferior ao que determina a Lei. 

 

De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 013/2017 de 11 de outubro de 2017 no Art. 283 §1º Inciso I estão 

descritos os valores da taxa de utilização do Parque de Exposições conforme os Módulos de opções de aluguel abaixo: 

 

Modulo 1: Área de 1.630 m². Valor da taxa 500 VRTE; 

Modulo 2: Área de 2.490 m². Valor da taxa 850 VRTE; 

Modulo 3: Área de 13.965,62 m². Valor da taxa 2.800 VRTE. 

 

Referência: Valor da VRTE no Ano de 2018: 3,2726 

 

Identificamos que nos processos nº 1252/2017 (Aluguel para Festa de Formatura), nº 0012/2018 – (Aluguel 

para Festa de Casamento) e o nº 11.581/2018 – (Aluguel para Show Nacional) os valores cobrados não 

estão de acordo com o estabelecido na referida Lei conforme demonstrado na tabela abaixo. 

  

Nº Processos Módulo 
Alugado 

Valor Correto da Taxa 
R$ 

Valor Cobrado no 
processo R$ 

Diferença R$ 

01257/2017 Módulo 1 1.636,30 1.309,04 327,26 
00012/2018 Módulo 1 1.636,30 1.309,04 327,26 
11.581/2018 Módulo 3 9.163,28 8.836,02 327,26 

 

Identificando a diferença e procuramos o Setor de Tributação para esclarecimentos. Foi constatado que o Sistema 

Tributário conforme print da tela (fls. 10) deste processo está calculando com base nos valores da Lei Complementar 

anterior nº 7/2015, de 04 de maio de 2015 e não seguindo a Lei Complementar em vigor de nº 13/2017 de 11 de 

outubro de 2017. 

 

A Lei anterior estabelecia os seguintes valores de taxas dos módulos: 

Módulo 1: 400 VRTE; 

Módulo 2: 750 VRTE; 
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Módulo 3: 2.700 VRTE. 

 

Fica evidenciado assim que as taxas estão sendo calculadas e cobradas incorretamente aos requerentes. 

 

 

 

 

4.2 - DA FALTA DOS ALVARÁS DE LICENÇA JUDICIAL, DA POLICIA CIVIL E O ALVARÁ DE LICENÇA DO 

CORPO DE BOMBEIROS 

Não localizamos nos processos analisados nenhum documento de Alvará de Licença Judicial, Alvará da Polícia Civil 

e o Alvará da Licença do Corpo de Bombeiros. Solicitando explicações a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 

através de e-mail e contato telefônico sobre a falta de tais documentos exigidos pela Instrução Normativa no seu Art. 

9º Inciso VI. Em resposta a Secretaria informou que os documentos ficam com o solicitante, só sendo apresentado 

mas não entregue a cópia dos mesmos antes da assinatura do contrato. 

   

4.3 – DA FALTA DOS FORMULÁRIOS DAS VISTORIAS DE ENTREGA E DEVOLUÇÃO DO PARQUE DE 
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EXPOSIÇÕES. 

Constatamos que na maioria dos processos analisados não constam os formulários de vistorias de entrega e de 

devolução do Parque de Exposições conforme menciona os Incisos IX e X do Art. 13 da Instrução Normativa 

inspecionada. 

De todos os processos analisados, apenas no Processo de nº 0012/2018 da requerente Débora Demuner Chiabai  

encontramos um formulário de vistoria, o de entrega do Parque, não constando o formulário de devolução do mesmo.   

Em contato com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura através de e-mail, informaram-nos que as vistorias 

estão em anexos aos processos, porém  por telefone uma servidora da Secretaria relatou que esse procedimento 

começou a ser efetuado de fato recentemente no mês de novembro de 2018.    

 

4.4  -  DA FALTA DE ATENDIMENTO AO PARECER JURÍDICO 

Com base na análise dos processos de requerimento de aluguel do Parque de Exposições, constatamos que a 

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura não está seguindo as recomendações elencadas nos Pareceres Jurídicos 

juntados nos processos, pois verificamos que os documentos solicitados nos Pareceres não foram inseridos na 

maioria dos processos analisados tais como: 

 

4.4.1 - A necessidade de constar nos autos o comprovante de recolhimento relativo aos direitos autorais junto ao 

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, atendendo assim também o Art. 9º - Inciso VII da referida 

Instrução Normativa. 

Nº Processo Requerente Situação encontrada 

01252/2017 Aline Gomes de Souza Não atendida 

16833/2018 Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Santa 
Teresa 

Não atendida 

00012/2018 Débora Demuner Chiabai Não atendida 

04581/2018 Leonardo Caetano Eireli - ME Atendida 

03917/2018 Sind. Trabalhadores Rurais de Santa Teresa Não atendida 

06219/2018 ACPGLES Não atendida 

05334/2018 Rota Service Ltda Não atendida 

 

4.4.2 –  A necessidade de constar nos autos a Portaria de Nomeação de servidor responsável pela 

fiscalização do contrato. 

Nº Processo Requerente Situação encontrada 

01252/2017 Aline Gomes de Souza Não atendida 

16833/2018 Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Santa 
Teresa 

Não atendida 

00012/2018 Débora Demuner Chiabai Não atendida 

04581/2018 Leonardo Caetano Eireli - ME Não atendida 

03917/2018 Sind. Trabalhadores Rurais de Santa Teresa Não atendida 

06219/2018 ACPGLES Não atendida 

05334/2018 Rota Service Ltda Não atendida 

 

4.4.3 – A necessidade de constar a Publicação Resumida do Instrumento de Contrato na Imprensa Oficial, 
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bem como a publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, conforme previsto no Inciso VII do 

art. 13 da IN.   

Nº Processo Requerente Situação encontrada 

01252/2017 Aline Gomes de Souza Não atendida 

16833/2018 Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Santa 
Teresa 

Não atendida 

00012/2018 Débora Demuner Chiabai Não atendida 

04581/2018 Leonardo Caetano Eireli - ME Não atendida 

03917/2018 Sind. Trabalhadores Rurais de Santa Teresa Não atendida 

06219/2018 ACPGLES Não atendida 

05334/2018 Rota Service Ltda Não atendida 

 

 

5. RECOMENDAÇÕES 

 

1) Recomendamos que a Secretaria Municipal da Fazenda através do Setor Tributário faça um levantamento de todos 

os requerimentos de aluguel do Parque de Exposições requeridos a partir da Lei Complementar de nº 013/2017 de 11 

de Outubro de 2017, para averiguar o pagamento das taxas calculadas e cobradas de forma incorreta, por erro de 

sistema ou falha de atualização de dados do mesmo, a fim de verificar os requerentes que pagaram o valor da taxa a 

menor, bem como apurar o valor que o Município deixou de arrecadar com esse equívoco, gerando assim um possível 

prejuízo ao erário. 

 

2) Recomendamos que o processo seja encaminhado ao Setor Jurídico do Município, para orientar quanto a forma 

correta da cobrança dos valores que foram pagos a menor pelos requerentes. 

 

3) Orientamos que uma cópia do Alvará de Licença Judicial, o da Polícia Civil e o Alvará da Licença do Corpo de 

Bombeiros sejam anexados no processo de solicitação de aluguel do Parque de Exposições, a fim de dar agilidade e 

segurança ao Município na análise do mesmo, pelos órgãos de controle interno e externo. 

 

4) Para atendimento a solicitação de utilização do Parque de Exposições recomenda-se que sejam observados os itens 

do Art. 11 – Inciso II alíneas  “a” a “j” da referida Instrução Normativa onde estão descritos os dados e documentos do 

requerente que devem constar no processo de solicitação do uso do Parque. 

 

5) Recomendamos também que a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura faça os procedimentos de vistorias e que 

os formulários sejam anexados ao processo de solicitação de aluguel do Parque de Exposições, para dar segurança ao 

Município e transparência no momento da análise do processo pelos órgãos de controle e fiscalização 

 

6) Orientamos que a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura observe aos Pareceres da Procuradoria Jurídica 

Municipal com a finalidade de dar maior segurança jurídica aos atos praticados dos gestores do Município de Santa 

Teresa. 
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6. CONCLUSÃO 

Diante de todos os pontos aqui evidenciados, verificamos a necessidade da Secretaria Municipal de Tuirismo e Cultura 

elaborar nova versão da Instrução Normativa inspecionada de forma a atender as rotinas e procedimentos  visando o 

melhor uso do Parque de Exposições e Eventos “Frei Estevão Eugênio Corteletti”. 

 

Verificamos através da análise dos processos que vários pontos de controle não estão sendo seguidos, como no caso 

da falta dos comprovantes de vistoria e das cópias dos Alvarás de liberação dos órgãos de segurança pública, pois a 

presença desses documentos no processo são de suma importância para a segurança jurídica do Município, evitando 

assim possíveis ações judiciais contra a administração pública. 

 

Recomendamos que tão logo a Norma seja revisada e divulgada para os envolvidos para que tenham conhecimento 

dos procedimentos e formulários a serem utilizados. 

 

Encaminhamos a princípio o Relatório à Secretaria Municipal da Fazenda para os devidos ajustes no Sistema Tributário 

e para providenciar quanto ao levantamento e cobrança dos valores recolhidos a menor. 

  

Após, solicitamos o envio do processo à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura para ciência e providências quanto 

a adoção de medidas para atendimento a Instrução Normativa conforme itens apontados no Relatório. 

 

Por fim, solicitamos devolução deste processo à Unidade Central de Controle Interno para monitoramento das ações. 

 

 

Santa Teresa -ES, 26 de dezembro de 2018 

 

 
 
 
 
 
        Douglas Luiz Novelli                                                                                     Roque Brás Luchi 
      Analista Público Interno                                                                                Analista Público Interno 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controladora Geral Municipal 
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CI/UCCI nº 15/2018                                Santa Teresa-ES, 03 de Dezembro de 2018. 

 

Ao Senhor Luiz Marcelo de Almeida Anacleto/Secretário Municipal de Turismo e Cultura 

 

Observando o que dispõe a Resolução nº 227/2011, alterada pela Resolução nº 257/2013 do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo, que tratam das Instruções Normativas dos Sistemas Administrativos do Município de Santa 

Teresa – ES. 

 

Informamos que foi elaborado um questionário a ser respondido por sua unidade, referente à Instrução Normativa STC 

nº 02/2014 – Versão 02 do Sistema de Turismo e Cultura, que dispõe sobre os procedimentos referentes às atividades 

de uso e permissão para utilização do Parque de Exposições. 

 

A ação está prevista para iniciar no dia 05/12/2018, às 08:30 da manhã, através dos Servidores abaixo: 

Douglas Luiz Novelli e Roque Brás Luchi, sob a coordenação da Sra. Margareti Aparecida Novelli Cosme – 

Controladora do Município de Santa Teresa – ES. 

 

Cabe informar que se as respostas ao questionário forem dadas por mais de um servidor, todos deverão assinar o 

questionário identificando a função e sobre quais questões responderam. 

  

Em caso de dúvida entrar em contato com a Unidade Central de Controle Interno – UCCI. 

 

 

 

Santa Teresa – ES, 03 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

 Controlador Geral Municipal 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA STC 02/2014 – VERSÃO 02 
 

CAPÍTULO V 

DOS OBJETIVOS 

Art. 5º - São eventos cujos objetivos estão alinhados com a política de permissão de uso do Parque de Exposições e 

Eventos: 

I.Particulares: 

a) Aniversários e Bodas; 

b) Casamentos; 

c) Formaturas; 

d) Convenções; 

e) Encontros de grupos de interesses afins; 

f) Eventos de entidades de classe; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

II. Públicos: 

a) Encenações e peças teatrais; 

b) Eventos de cunho ambiental; 

c) Eventos especializados do turismo; 

d) Eventos Esportivos; 

e) Eventos Educacionais e Literários; 

f) Feiras de Negócios e do Agronegócio; 

g) Feiras e Exposições de Artes; 

h) Festas ou Festivais Culturais e Musicais; 

i) Festivais Gastronômicos; 

j) Festivais ou Cultos Religiosos; 

k) Festividades Natalinas e Reveillon; 

l) Pré-Carnaval e Carnaval. 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 6º - É autorizada a realização de eventos públicos ou particulares, com acesso gratuito ou pago. 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 7º - Fica proibido o uso do Parque de Exposições e Eventos para qualquer ação que não seja o objeto inicial da 

permissão de uso. 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
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CAPÍTULO VI 

DAS RESPONSABILIDADES DO REALIZADOR/PROMOTOR 

 

Art. 8º - São responsabilidades do realizador/promotor de eventos no Parque de Exposições e Eventos: 

I. Utilizar o espaço unicamente conforme objeto da permissão de uso e atendendo as normas e exigências constantes 

no Contrato de Permissão de Uso do Parque de Exposições e Eventos conforme Anexo I e II; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

II. Atender a todas as normas e exigências determinadas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, 

objetivando a liberação do alvará de licenciamento do evento; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

III. Providenciar complemento do fornecimento de energia elétrica, além do já existente no Parque de Exposições e 

Eventos, bem como gerador de energia, quando necessário; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

IV. Providenciar a contratação de equipe de limpeza e conservação do espaço para os dias de montagem, execução e 

desmontagem do evento, ressaltando ser proibida a contratação de servidores da Prefeitura Municipal de Santa Teresa 

para tal serviço; 

Obs.1: Em caso de evento partricular. 

Obs. 2: Proibida a contratação de servidores da Prefeitura Municipal de Santa Teresa em horário de 

expediente para tal serviço. 

Sim (    ) Não (    ) Não se aplica (X ) 

 

V. Providenciar a contratação de profissional eletricista e hidráulico para suporte técnico durante a realização do 

evento; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

VI. Manter as saídas de emergência desobstruídas e com a presença de seguranças durante a realização do evento; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

VII. Não realizar a cobrança de estacionamento em área pública que faça parte do Parque de Exposições e Eventos; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
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VIII. Zelar pelo patrimônio público que integra o Parque de Exposições e Eventos, e responsabilizar-se por qualquer 

intercorrência que por ventura ocorra durante a realização do evento que culmine em prejuízo à manutenção e 

funcionamento das dependências do mesmo; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

IX. Não transitar ou estacionar veículos pesados, como caminhões, em cima do piso do galpão central, a fim de não 

causar rachaduras ou afundamento do piso; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

X. Zelar pelo bom uso dos equipamentos de segurança como o central de água e hidrantes e as 02 (duas) centrais de 

gás, bem como proceder a devolução inviolada dos extintores, lâmpadas de emergência, alarmes e mangueiras, e 

sinalização, responsabilizando-se a não trocá-los de lugar; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

XI. Remover qualquer artefato provisório de decoração, como pregos, banners, arames, abraçadeiras, etc.; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

XII. Responsabilizar-se por todas as chaves que lhe foram entregues na assinatura do contrato, e devolvê-las no prazo 

de até 2 (dois) dias úteis após o termino  do evento; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

XIII. Entregar todos os restaurantes limpos, sem lixo e em perfeito estado de funcionamento após o termino do evento; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

XIV. Limitar o acesso ao estacionamento traseiro aos restaurantes à pessoas que estejam envolvidas no evento; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

XV. Assinar a nota promissória caução no valor de 1900 VRTE‟s (Valor de Referência do Tesouro Estadual) que 

poderá ser acionada caso qualquer uma das responsabilidades acima não seja cumprida. 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 9º - Para eventos de grande porte, cujo acesso é feito através de venda de ingressos ou entrada franca, o 

realizador/promotor do evento fica responsável ainda por: 
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 I. Providenciar a contratação de equipe de segurança com registro na Polícia Federal para na vigilância e segurança 

durante a montagem, execução e desmontagem do evento, visando o zelo pelo patrimônio particular de qualquer 

espécie ali existente para realização do evento e segurança dos frequentadores, até que o espaço seja devolvido ao 

Município; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

II. Providenciar a contratação de brigada de incêndio credenciada pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, para 

fazer uso dos mecanismos de segurança existentes no Parque de Exposições e Eventos em caso de incêndio ou 

pânico, quando a quantidade de público exigir; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

III. Garantir junto à Polícia Militar, apoio operacional para ordenamento do trânsito, desobstrução de acessos e 

estacionamentos, bem como apoio à área externa do evento; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

IV. Providenciar equipe médica e ambulância para atendimento emergencial; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

V. Dispor de mecanismo de contagem de público na portaria do evento; 

 

Sim (    ) Não (X  ) Não se aplica (    ) 

 

VI. Adquirir o Alvará de Licença Judicial, o Alvará de Licença da Polícia Civil e o Alvará de Licença do Corpo de 

Bombeiros; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

VII. Proceder o pagamento de direitos autorais através do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, 

quando couber; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 10 - Para eventos de pequeno porte, como aniversários, bodas, casamentos e convenções, fica dispensado do 

Contrato de Permissão de Uso os itens previstos no Artigo 9º, sendo emitido o Contrato Simplificado, conforme Anexo 

II. 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
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CAPÍTULO VII 

DOS PROCEDIMENTOS POR PARTE DO REALIZADOR/PROMOTOR 

 

Art. 11 -  São providências necessárias por parte do realizador/promotor de eventos para permissão de uso do Parque 

de Exposições Frei Estevão Eugênio Corteletti: 

 I. Verificar disponibilidade de data para realização do evento através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

 II. Protocolizar a solicitação para reserva do Parque de Exposições e Eventos, no protocolo geral da Prefeitura 

Municipal contendo os seguintes dados e documentos: 

a) Objeto de uso do espaço; 

b)Período de uso; 

c) Responsável (pessoa física ou jurídica); 

d) Informações do evento (público ou particular / entrada paga ou franca); 

e) Público estimado; 

f) Telefone e e-mail para contato; 

g) Comprovante de residência; 

h) Cópia da Carteira de Identidade; 

i )  Cópia do CPF; 

j) Certidão Negativa de Débitos Municipais. 

 

R) É solicitada outras Certidões Negativas tanto para requerente pessoa física quanto para pessoa jurídica. 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

III. Realizar o pagamento da taxa de utilização do Parque de Exposições e Eventos, conforme previsto na Lei 

Complementar 007/2015 para liberação do Contrato de Permissão de Uso, cuja cópia deve ser entregue na Secretaria 

Municipal de Turismo e Cultura; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

IV. Buscar o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC para proceder o pagamento do Imposto Sobre Serviços 

(ISS) sobre vendas de ingressos, caso haja, cuja cópia do comprovante de pagamento deverá ser entregue na 

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

V. Assinar o Contrato de Permissão de Uso do Parque de Exposições em 03 (três) vias de igual teor; 
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Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

VI. Acompanhar a vistoria de entrega e devolução do parque; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

VII. Entregar dentro do prazo estipulado as cópias dos Alvarás do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Judicial e 

pagamento de direitos autorais à Secretaria de Turismo e Cultura para compor o processo, quando couber, conforme 

artigo 9º; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

VIII. Entregar, sempre que solicitado, comprovações dos itens previstos no artigo 8º e 9º para compor o processo; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 12 - Com base nas informações disponibilizadas, fica a critério da administração municipal, por meio da Secretaria 

Municipal de Turismo e cultura o deferimento do pedido, com base no interesse público, ou ainda caso a data coincidir 

com a realização de algum evento previsto no Calendário Oficial de Evento Anual do Município. 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

CAPÍTULO VIII 

                   DOS PROCEDIMENTOS POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 

 

Art. 13 -  Providências necessárias por parte da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura para permissão de uso do 

Parque de Exposições e Eventos Frei Estevão Eugênio Corteletti: 

I. Analisar a documentação constante no processo de permissão de uso conforme previsto no artigo 11º; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

II. Encaminhar o processo para Gerência Fazendária Municipal para emissão da taxa de utilização conforme previsto 

na Lei Complementar nº 007/2015; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

III. Em caso de evento com venda de ingressos, enviar processo ao NAC para emissão da Taxa de ISS estimativo 

sobre a venda de ingressos; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

IV. Após recebimento do comprovante de pagamento da taxa de utilização, emitir minuta do Contrato de Permissão de 
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Uso e enviar à Procuradoria Jurídica Municipal; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

V. Aprovada a minuta do Contrato de Permissão de Uso, enviar para o Gabinete da Prefeitura Municipal em 03 (três) 

vias para assinatura do Prefeito Municipal; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

VI. Colher assinatura do realizador/promotor nas 03 (três) vias do Contrato de Permissão de Uso e Nota Promissória; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

VII. Publicar resumo do Contrato de Permissão de Uso no Diário Oficial dos Municípios – DOM e anexar comprovante 

no processo; 

R) Em recente reunião com o Jurídico Municipal, foi definido de começar a publicar os Contratos no Diário 

Oficial dos Municípios - DOM. 

Sim (    ) Não (    ) Não se aplica (X ) 

 

VIII. Recolher todas as comprovações dos itens previstos no artigo 7º para compor o processo; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

IX. Realizar a vistoria de entrega do Parque de Exposições e Eventos ao realizador/promotor do evento; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

X. Ao término do evento realizar a vistoria de devolução do Parque de Exposições e Eventos ao realizador/promotor do 

evento; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

XI. Em caso de danos identificados à Estrutura do Parque de Exposições e Eventos, solicitar correções ao 

realizador/promotor do evento, que deverá atender a solicitação em até 03 (três) dias após a comunicação, sob pena 

de acionamento da Nota Promissória; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

XII. Em caso de não haver dano, arquivar o processo. 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
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Santa Teresa, 05 de dezembro de 2018 
 

 

 

 

 

 

              Douglas Luiz Novelli                                                Roque Brás Luchi 
             Analista Público Interno                                                  Analista Público Interno 
 
 
 
 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controladora Geral Municipal 

 

 
 
 

Cód Tipo Processo Órgão Objeto Achado situação 
06 IN 03-2018 

- Versão 01 – 
 

 Disciplina os 
procedimentos 

e rotinas 
relativas à 

concessão de 
Adiantamento 
para Viagens 

015.213/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setor: 
Financeiro 

 
 
 
 
 
 

Verificar o 
cumprimento 
da Instrução 
Normativa nº 
03/2018 
versão 01 do 
Sistema 
Financeiro. 

Foi orientado que 
em todos os 
processos de 
solicitação e 
prestação de 
contas sejam 
respeitados os 
requisitos do 
Decreto Municipal 
nº 021/2018 e da 
Instrução 
Normativa nº 
03/2018 Versão 
01 do Sistema 
Financeiro. 

Recomendamos que 
a solicitação e a 
prestação de contas 
dos Adiantamentos 
para Viagens 
observem os modelos 
dos formulários do 
Anexo I e II da 
Instrução Normativa 
de nº 03/2018 Versão 
01 do Sistema 
Financeiro. 

. 

 
 
 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS – IN 03/2018 VERSÃO 01 – SISTEMA 
FINANCEIRO 

 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
 
A Unidade Central de Controle Interno (UCCI), conforme solicitado no processo número 15.213/2018 enviado a 

Secretaria Municipal da Fazenda deste Município, solicitou processos de Adiantamento para Viagens visando 

observar se está havendo atendimento ao disposto na Lei 4.320/64 (arts. 68º e 69º), no Decreto Municipal nº 

021/2018 e na Instrução Normativa nº 03/2018 Versão 01 do Sistema Financeiro – (Disciplina os procedimentos e 

rotinas relativas à concessão de Adiantamento para Viagens), emitiu um relatório sobre à situação encontrada nos 

processos: 
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 Nº 11.191/2018 Solicitação de Concessão de Adiantamento para Viagens; 

 Nº 13.990/2018 Prestação de Contas do Adiantamento. 

 

O processo 11.191/2018 foi protocolado em nome da servidora Ludmilla Fardim Leppaus, professora da rede 

municipal solicitando Adiantamento para Viagens no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) para ajuda no custeio de 

despesa com hospedagem referente à viagem de 5 (cinco) professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Prof. Ethevaldo Damázio com intuito de acompanhar 44 alunos do 9º ano à cidade do Rio de Janeiro e a Petrópolis. 

Foram realizados 5 (cinco) empenhos e 5 (cinco) pagamentos individuais para cada professor no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais).  

 

O processo 13.990/2018 foi protocolado em nome da servidora Ludmilla Fardim Leppaus, encaminhando a Prestação 

de Contas com as notas fiscais referente a despesa com hospedagem e documentos de comprovação dos locais 

visitados. 

  
 
 
 
 
1.1.  OBJETIVOS: 
 
Averiguar a regularidade da concessão e da prestação de contas, conforme à legislação vigente e normativos 

internos a respeito das concessões e prestação de contas de adiantamentos para viagens a servidores do 

Município de Santa Teresa - ES. 

 

1.2. DA BASE LEGAL  

 Instrução Normativa nº 03/2018 Versão 01 do Sistema Financeiro com data de aprovação do dia 14 de junho de 

2018; 

 Decreto Municipal nº 021/2018 de 16 de janeiro de 2018. 

 Lei 4.320/1964 que relata no art. 68 que adiantamento é para cobrir apenas pequenas despesas eventuais, 

urgentes e inadiáveis, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. 

 
“Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e 
consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de 
realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.  
 
Art. 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos.” 

 

A Lei 4.320/64 veda a utilização de recursos de adiantamento para as seguintes despesas: 

 
 Material Permanente (mobiliário, aparelhos, instrumentais, etc); 

 Material de Consumo para estocagem; 

 Pagamentos parcelados de compra ou serviço; 

 Assinatura de Jornais, Revistas ou Periódicos; 

 Contratação de Serviços de terceiros em caráter permanente; 

 Utensílios para cozinha, tolhas, roupas de cama. 
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2. DOS PROCEDIMENTOS REFERENTE A SOLICITAÇÃO SEGUNDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA: 

 
2.1 – Os Secretários Municipais farão as solicitações de Adiantamento para Viagens ao Chefe do Poder Executivo, e 

no caso do Fundo Municipal de Saúde, pelo Secretário (a) que é o Ordenador (a) de Despesas, através de processo 

de requerimento de adiantamento conforme Anexo I do Decreto 021/2018 (Art. 8º da IN SFI nº 03/2018); 

      

2.2 – O Chefe do Poder Executivo encaminhará o processo para o Setor Contábil (SECON), para verificar a 

regularidade do servidor em relação à prestação de Contas de adiantamento anteriormente concedido (Art. 8º da IN 

SFI nº 03/2018);  

 

2.3 – O SECON verifica a situação do servidor e encaminha o processo ao Ordenador de Despesa que autorizará ou 

não a Adiantamento para Viagens dentro dos dispositivos legais (Art. 9º da IN SFI nº 03/2018); 

                  I – Art. 5º do Decreto 021/2018 – “Não se fará adiantamento a servidor que esteja em débito para com o 

Município ou irregulares na Prestação de Contas de Adiantamentos anteriores”. 

 

2.4 – Se deferida, o Ordenador de Despesa encaminha o processo ao SECON para verificar a disponibilidade 

orçamentária e financeira dentro da cota da secretaria ou órgão (Art. 10 da IN SFI nº 03/2018); 

      

 

2.5 – A Tesouraria/SECON analisa a cota da Secretaria para disponibilidade financeira e orçamentária (Art. 11 da IN 

SFI nº 03/2018);  

I. Caso não haja orçamento, a Tesouraria/SECON – Devolverá o processo para a Secretaria de origem para 

indicação de onde ocorrerá a despesa para o Adiantamento de viagens; 

II. Se houver disponibilidade orçamentária e financeira, a Tesouraria/SECON dará andamento ao processo e efetuará 

empenho, liquidação e pagamento. 

  

2.6 – A Tesouraria realiza o pagamento ao servidor, preferencialmente mediante depósito na conta corrente a ser 

indicada na solicitação (Art. 12 da IN SFI nº 03/2018). 

 

      

PROCEDIMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
 
2.7 – Depois de realizada a viagem e devidamente Prestado Contas no prazo estabelecido (15 dias), o SECON 

analisará a documentação apresentada, conforme Anexo II do Decreto Municipal nº 021/2018 de 12 de janeiro de 

2018 (Art. 13 da IN SFI nº 03/2018); 

       I. Se conforme legislação emitirá parecer e envia-se ao Ordenador de Despesa para parecer definitivo. 
      II. Caso faltem documentos o SECON solicitará a apresentação ao servidor responsável pela viagem; 
 
 
2.8 – Se aprovada à prestação de contas pelo Ordenador de Despesas, este remeterá ao SECON para arquivamento 

(Art. 14 da IN SFI nº 03/2018); 

      

2.9 – O SECON arquiva o processo de prestação de contas em sua ordem de pagamento (Art. 15 da IN SFI nº 



                   
                                      

           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
   Estado do Espírito Santo 

 
 
                                                

 Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

03/2018).  

 

3. EXAME TÉCNICO: 
 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE E CONTROLE DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 

1. DA CONCESSÃO DO ADIANTAMENTO PARA VIAGENS: S N NA FLs 

  Processo 11.191/2018         

1.1 
O processo foi instruido de forma clara e objetiva, numerado e datado, respeitando as formalidades 
da Instrução Normativa? Sim. O processo está formalizado de forma clara e objetiva, estando 
datado e numerado das fls. 01 a 34.  

X     
01 a 
34 

1.2 

A requisição do adiantamento para viagens foi feita pelo Secretário Municipal, mediante ofício 
dirigido ao Prefeito Municipal? Não. A requisição do Adiantamento foi feita por uma das 
servidoras contempladas com o adiantamento. Porém há um Parecer da Secretaria de Educação 
encaminhado ao Prefeito Municipal manifestando ser favorável ao Adiantamento para a Viagem.  

  x   
05 a 
06 

1.3 
Os dados funcionais do beneficiário foram corretamente informados? 
Sim. Foi informado a função e o local de trabalho dos servidores.  

x     2 

1.4 
Os Dados bancários do servidor foram informados?  
(nome do banco, número da agência e da conta bancária) 

X     5 

1.5 
O beneficiário do adiantamento é servidor da Administração Municipal? São professores da EMEF 
Professor Ethevaldo Damazio.   

X     2 

1.6 

Foram informados os dados relativos à viagem?  
(localidade de destino, data e horário previsto para partida, data e horário previsto para o retorno)? 
A viagem se destina à cidade do Rio de Janeiro e a Petrópolis a realizar-se no período de 
26/09/2018 a 01/10/2018. 

X     2 

1.7 

A justificativa para viagem guarda relação com a atividade desempenhada pelo servidor? O 
deslocamento foi para uma viagem há visitas a locais culturais das cidades do Rio de Janeiro e de 
Petrópolis. Trata-se de um projeto realizado anualmente com os nonos anos da instituição e que 
representa uma iniciativa impar no ensini público municipal. 

X     2 

1.8 

O deslocamento se deu em caráter eventual, motivado por realização de serviços ou participação 
em eventos ou cursos de capacitação profissional?  
(Poderão acompanhar a Solicitação do adiantamento: memorando, folders, Ordem de Serviço, 
dentre outros documentos que demonstrem a necessidade da viagem). Sim, trata-se de um projeto 
realizado anualmente pela escola. 

X     2 

1.9 

O valor aprovado para custear as despesas com adiantamento são compatíveis com o período da 
viagem, cargo ocupado pelo servidor e localidade de destino? Sim. Esse recurso visa cobrir parte 
dos custos com hospedagem, sendo que os mesmos profissionais ainda irão arcar com o restante 
das despesas com hospedagem, alimentação, transporte e ingressos, bem como as substituições 
na escola. 

x     2 

1.10 
O adiantamento respeitou as vedações previstas no artigo 21 da IN 03 2018 do Sistema Financeiro? 
Sim 

X       

1.11 

O servidor beneficiado estava em atraso na prestação de contas de adiantamento anterior? Foi 
concedido adiantamento para viagem a 5 (cinco) professores da Educação. Verificamos através do 
Sistema Contábil - Relação de Empenhos do período de 2015 a 2018 e constatamos que:  Acrisiana 
Pimenta de Souza (1º adiantamento); Jéssica Brandt Storch (1º adiantamento); Sandra Marcia 
Leandro Furlani (1º adiantamento); Ludmilla Fardin Leppaus (1º adiantamento) e Jorgiana Uliana 
Carlini (concedido adiantamento em 2017 conforme o processo 011127/2017 devidamente 
prestado contas e aprovado). 

x       

1.12 O servidor era responsável por dois (ou mais) adiantamentos?    x     

1.13 
No tópico "Autorização" consta a assinatura e qualificação da chefia imediata ? Consta assinatura 
da Secretaria Municipal de Educação no Parecer na fls. 5 e do Prefeito Municipal na folha de 
despacho nº 4. 

X     5 

1.14 
Os documentos Nota de Empenho, Nota de Liquidação, Nota de Pagamento e Ordem Bancária 
foram devidamente preenchidos e anexados ao processo? Evidenciamos notas de empenho, de 
liquidação, de pagamento e as ordens bancárias. 

X     
12 a 
34 

1.15 
Na hipótese do deslocamento se estender por tempo superior ao previsto e for necessário a 
realização de novas despesas,  consta autorização da autoridade competente para reembolso de 
valores excedentes solicitados e comprovados pelo servidor? 

    X   
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1.16 

Na hipótese de ocorrência de pagamento de adiantamento após o início da viagem do servidor, em 
razão de emergência, consta justificativa do servidor e a autorização do responsável legal? Todos os 
pagamentos foram efetuados antes da viagem dos servidores conforme comprovantes de 
depósitos nas contas bancárias das mesmas nas fls. 27, 28, 29, 30, 31 e 34.  

      

27,28,
29,30,
31 e 
34 

2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: S N NA FLs 

  Processo 13.990/2018         

2.1 

A Prestação de Contas foi apresentada pelo servidor no prazo máximo de 15 dias 
após o retorno? Prestação de Contas apresentada 10 (dez) dias após o retorno da 
viagem. 

X     1 

2.2 
Todos os comprovantes foram emitidos em nome da prefeitura? Sim todos 
conforme consta nas notas fiscais.  

X     
03 a 
07 

2.3 

A documentação comprobatória da prestação de contas dá suporte aos 
deslocamentos e período informado?  
(Nessa oportunidade o auditor deve verificar se existe registro de presença nos 
controles de frequência do servidor no período correspondente ao da viagem, por 
meio da análise da folha ponto ou espelho de ponto eletrônico).  Conforme nota 
fiscal de hospedagem e documentos de visita ao Corcovado e ao Museu Imperial.  

x     
03 a 
11 

2.4 

Os documentos comprobatórios da Prestação de Contas apresentam as informações 
obrigatórias como: data, valores, identificação do servidor? Sim todas as notas 
fiscais estão descriminando data, nome do servidor e valores. 

X     
03 a 
07 

2.5 

Foi apresentado o certificado ou atestado de frequência para fins de comprovação 
de participação do servidor em curso, conferência, seminário, congresso, simpósio e 
outros eventos de interesse do Município? Existe comprovação de compra de 
ingresso do AquaRio, ingresso do Corcovado, Ficha de Agendamento de Escolas e 
grupos para visita ao Museu Imperial de Petrópolis - RJ.   

x     
08 a 
11 

2.6 

A descrição das atividades realizadas guarda relação com os dados correspondentes 
da solicitação do adiantamento? Sim os comprovantes das atividades anexados no 
processo de Prestação de Contas condizem com a solicitação das servidoras sobre a 
finalidade da Viagem que é a visita em locais culturais. 

X     
08 a 
11 

2.7 

Consta a data, assinatura e identificação do ordenador de despesa aprovando a 
prestação de contas? Na folha de informação conta a aprovação do Ordenador de 
Despesa, o Prefeito Municipal.  

x     12 

2.8 

Caso haja saldo não utilizado do adiantamento, foi recolhido à Prefeitura Municipal 
mediante depósito bancário comprovado por guia de depósito original? Não houve 
valor a ser devolvido para o Município. 

    x   

2.9 

Caso haja descomprimento de alguma obrigação que gere devolução aos cofres 
públicos consta comprovação do ressarcimento? Não houve necessidade de 
ressarcimento. 

    X   

      

 
S = SIM     

    

 
N = NÃO 

    

 
NA = NÃO SE APLICA 

    

 

Fls = FOLHAS 
 

     
3.1 DAS INFORMAÇÕES DOS SERVIDORES: 

 
Com base no processo de solicitação de Adiantamento de Viagens nº 011191/2018 e de prestação de contas nº 

013990/2018, segue a relação das servidoras conforme abaixo: 

 

1) Servidor: Acrisiana Pimenta de Souza 
Nº Proc. Nº da OP Secretaria Municipal Situação da Prestação de 

Contas 
Valor R$ 

11191/18 6512 Educação Aprovada 400,00 

 
2) Servidor: Jessica Brandt Storck 
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Nº Proc. Nº da OP Secretaria Municipal Situação da Prestação de 
Contas 

Valor R$  

11191/18 6840 Educação Aprovada 400,00 

 
3)Servidor: Sandra Márcia Leandro Furlani 

Nº Proc. Nº da OP Secretaria Municipal Situação da Prestação de 
Contas 

Valor R$ 

11191/18 6514 Educação Aprovada 400,00 

 
4)Servidor: Ludmilla Fardin Leppaus 

Nº Proc. Nº da OP Secretaria Municipal Situação da Prestação de 
Contas 

Valor R$  

11191/18 6515 Educação Aprovada 400,00 

 
5)Servidor: Jorgiana Uliana Carlini 

Nº Proc. Nº da OP Secretaria Municipal Situação da Prestação de 
Contas 

Valor R$ 

11191/18 6516 Educação Aprovada 400,00 

 
 
3.2 CONSTATAÇÕES: 

 
 
3.2.1 DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 

 
  A solicitação foi feita através de uma Carta de Solicitação (fls. 02) da Professora Ludmilla Fardin Leppaus endereçada 

ao Prefeito Municipal e tendo em anexo o valor das tarifas de um Hotel de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro 

discriminando a quantidade de diárias e o valor estimado a ser gasto com acomodações de cada professor no referido 

Hotel (fls. 03). 

 

  O Processo de adiantamento para viagens foi solicitado para custear somente parte das despesas com hospedagem 

das servidoras que acompanharam os alunos.  

  Observamos que a solicitação não foi requerida conforme o que diz o art. 8º da Instrução Normativa que relata sobre a 

utilização do Anexo I do Decreto Municipal Nº 021/2018 como modelo de requerimento de adiantamento, e indica que a 

Secretaria encaminhará o processo ao Setor Contábil (SECON), para verificar a regularidade do servidor em relação à 

prestação de Contas de adiantamento anteriormente concedido.     

 

   Art. 8º As solicitações de Adiantamento para Viagens serão feitas pelos Secretários Municipais, ao chefe do Poder 
Executivo, e no caso do Fundo Municipal de Saúde, pelo(a) Secretário(a) que é Ordenador(a) de Despesas, através de 
processo de requerimento de adiantamento conforme Anexo I do Decreto 021/2018, o qual encaminhará o processo ao 
Setor Contábil (SECON), para verificar a regularidade do servidor em relação à Prestação de Contas de adiantamento 
anteriormente concedido.   

 
 
 
 
 
 
Modelo de Formulário de Solicitação conforme a IN  
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 Consta no processo de solicitação nas fls. 07 a 11 as Certidões Negativas Municipais das servidoras que receberam o 

adiantamento para viagens, porém o processo não foi devidamente encaminhado ao setor contábil para manifestação 

quanto a regularidade de prestação de contas anteriores concedidas. 

  O processo foi encaminhado do Setor de Protocolo para a Secretaria Municipal de Educação que por sua vez emitiu um 
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parecer ao Prefeito Municipal dando ciência, manifestando estar de acordo e justificando a referida viagem.  O Prefeito 

Municipal autorizou e encaminhou o processo ao Setor Contábil para efetuar o adiantamento aos servidores.    

 

  Verificamos que os valores da hospedagem apontados pela servidora na fls. 03 do pedido de adiantamento são 

superiores aos valores solicitados ficando evidenciado que o restante foi custeado com recurso próprio de cada 

servidor.  

 

  Constatamos que houve uma Anulação de Pagamento (fls. 32) em nome da favorecida Jéssica Brandt Storck com a 

justificativa do pagamento não ser efetivado devido ao fato da conta bancária não ser correspondente ao informado no 

processo. Valor foi devolvido pelo banco. Porém ao nosso ver a desconformidade para a devolução do depósito foi 

devido ao número do CPF informado para a transação bancária estar diferente do que o informado no Parecer da 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

  Posteriormente a anulação, foi realizada outra Nota de Pagamento agora com sucesso em nome da servidora conforme 

consta na fls. 33 e o comprovante do depósito na conta da mesma na fls. 34.     

 
3.2.2 DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 13.990/2018: 
 

 
  O processo foi protocolado pela servidora Ludmilla Fardin Leppaus informando da Prestação de Contas do 

Adiantamento para Viagens que foi concedido a ela e a mais 4 (quatro) servidoras. No processo consta o ofício de 

encaminhamento da prestação, as notas fiscais das servidoras e os comprovantes de ingressos nos locais visitados. 

 

   Todas as notas fiscais (gastos) foram para pagamento da hospedagem das servidoras conforme demonstrado na 

tabela abaixo:  

   Servidor Nota 
Fiscal 

Nota de 
Pgto 

Credor Valor 

Acrisiana Pimenta de Souza 1497-1 6512/2018 Casablanca Center Hotel Ltda R$ 400,00 
Jessica Brandt Storck 1493-1 6513/2018 Casablanca Center Hotel  Ltda R$ 400,00 

Sandra Marcia Leandro Furlani 1496-1 6514/2018 Casablanca Center Hotel  Ltda R$ 400,00 
Ludmilla Fardin Leppaus 1495-1 6515/2018 Casablanca Center Hotel  Ltda R$ 400,00 

Jorgiana Uliana Santana Carlini 1494-1 6516/2018 Casablanca Center Hotel  Ltda R$ 400,00 
TOTAL DE PAGAMENTOS R$ 2.000,00 

  
Constatação:  
 
Em relação à documentação apresentada na prestação de contas, Segundo o Acórdão n.º 2789/2009 Plenário do 

Tribunal de Contas da União orienta: 

 
“as viagens realizadas para fins de participação em congressos, seminários, cursos e outros afins, deverão 
ser devidamente comprovadas mediante a inclusão de cópias de certificados, listas de presença, 
relatórios ou outros documentos que comprovem a efetiva participação do Servidor no evento.” 

 
Nesse processo de prestação de contas a Unidade Central de Controle Interno - UCCI entende que foi respeitada o 

Acórdão do TCU e a Instrução Normativa nº 03/2018 do Sistema Financeiro.  

 

 
4. RECOMENDAÇÕES: 
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O controle interno orienta que em todos os processos de solicitação e prestação de contas sejam respeitados os 

requisitos do Decreto Municipal nº 021/2018 e da Instrução Normativa nº 03/2018 Versão 01 do Sistema Financeiro.  

 

Recomendamos que a solicitação e a prestação de contas dos Adiantamentos para Viagens observem os modelos 

dos formulários do Anexo I e II da Instrução Normativa de nº 03/2018 Versão 01 do Sistema Financeiro. 

 

Orienta ainda que seja observados os procedimentos constantes na referida norma.                                                           

 
5. CONCLUSÃO: 
 
A inspeção realizada nos processos 11.191/2018 e 13.990/2018 de concessão e prestação de contas de 

adiantamento para viagens teve por finalidade principal expressar a opinião a fim de verificar se todos os requisitos 

necessários à eficácia dos atos administrativos foram observados. 

 

Em fase dos exames realizados, esta UCCI entende que a prestação de contas encontra-se em situação regular, pois 

os fins específicos do adiantamento foram atendidos. 

 

Todas as avaliações e recomendações já foram descritas neste relatório, encaminhamos o mesmo à Secretaria 

Municipal de Educação e posteriormente à Secretaria Municipal da Fazenda / SECON para conhecimento e 

manifestação, devendo este relatório chegar ao conhecimento das servidoras responsáveis pelo Adiantamento 

analisado. 

 

Santa Teresa-ES 05 de Dezembro de 2018.  

 

 

 
  Douglas Luiz Novelli                                                                         Margareti Aparecida Novelli Cosme    
Analista Público Interno                                                                               Controladora Geral Municipal 
 
 
 
 

Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos 

instaurados na UG 

 

Foi solicitado pelo TCE-ES a apuração dos fatos contidos no Processo: 07500/2016-1 referente a 

representação apresentada pelo Sr. Claumir Antônio Zamprogno (ex prefeito municipal) em face de 

possíveis irregularidades na aquisição de combustível para o abastecimento da frota municipal nos 

exercício de 2011/2012. 

 

Foi determinado a adoção de medidas administrativas previstas no artigo 2º da Instrução Normativa nº 32 

do TCE, e caso estas fossem infrutíferas, que fosse instaurada a Tomada de Contas Especial. 
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Foram adotados os procedimentos administrativos e não foi instaurada a Tomada de Contas Especial. 

 

Processo 
Administrativo 

Descrição do caso 
de dano apurado 

Data de 
Instauração 

Data de 
Encaminhamento ao 

TCE 

Valor de 
Débito 

Protocolo/Processo 
no Tribunal de Contas 

Processo TCE/ES 
07500/2016-1 

 
Processo 

Interno11.857/2017 

Representação 
apresentada pelo Sr. 

Claumir Antônio 
Zamprogno em face 

de possíveis 
irregularidades na 

aquisição de 
combustível para o 

abastecimento da frota 
municipal nos 
exercícios de 
2011/2012. 

 
O processo foi 
analisado pela 

comissão encarregada 
da apuração dos fatos 

- Portaria CGAB nº 
298/2017 e após o 

relatório foi enviado ao 
TCE, o qual solicitou à 

documentação que 
embasou o relatório 

final. 

Portaria 
CGAB nº 

298/2017 do 
dia 13/09/17. 

 

1)18/05/2018 
(Relatório Final da 

Comissão 
encarregada pela 

apuração dos fatos). 
 

2) 11/09/2018(Envio 
dos Documentos que 
Embasaram o parecer 

final  ao Tribunal 
(scaneados). 

 
 
 
 
 
 
 

- 1)06712/2018-7 
 

2) 13636/2018-5 
13637/2018-1 
13638/2018-4 
13639/2018-9 
13640/2018-1 
13641/2018-6 
13642/2018-1 
13643/2018-5 
13644/2018-1 
13645/2018-4 
13646/2018-9 
13647/2018-3 
13648/2018-8 
13649/2018-2 
13650/2018-5 
13651/2018-1 
13652/2018-4 
13653/2018-9 
13654/2018-3 
13655/2018-8 
13663/2018-2 
13664/2018-7 
13655/2018/-1 
13667/2018-1 
13668/2018-5 
13670/2018-2 
13671/2018-7 
13673/2018-6 
13674/2018-1 
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PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL 

1 - DO PROCESSO E COMISSÃO 

Em 31/08/2017 foi protocolada nesta Prefeitura Municipal de Santa Teresa o Termo de Notificação 01989/2017-2, 

Processo 07500/2016-1, Acordão TC – 1090/2016. Neste sentido foi instaurada pela Portaria/CGAB nº 298/2017 do 

Prefeito Municipal, Sr. Gilson Antonio de Sales Amaro, datada de 13 de setembro de 2017, publicado no Diário Oficial 

dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES em 14/09/2017 e autuada às fls. nº 11 a 13 do Processo nº 11857/2017, a 

Comissão Especial, tendo como membros a Senhora Iraci Pasquina Carlini Cruz, RG: 787.310 SPTC/ES, Cristiane 

Souza da Cruz Oliveira, RG: 978.202 SPTC/ES e o Senhor Odair Antonio Scalzer, RG nº 1.183.120 SPTC/ES, sob a 

presidência da primeira, que tem como objetivo fazer apuração dos fatos contidos no processo 11857/2017. Onde no 

dia 27 de setembro de 2017 esta comissão inicia os trabalhos, conforme descrito no termo de instalação ás folhas nº 35 

do processo nº 11857/2017. 

2 - DA DENÚNCIA  

Trata-se de representação na qual o Sr. Claumir Antonio Zamprogno notificou possíveis irregularidades na aquisição de 

combustível para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Santa Teresa no exercício de 2011/2012. Onde o 

Sr. Claumir alega: irregularidades nos processos administrativos de aquisição de combustíveis, pela Prefeitura 

Municipal, no ano de 2011 e 2012, informa que houve o fornecimento de notas fiscais de execução de serviço, emitidas 

sem o devido atestado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e ainda que há uma desproporcionalidade 

dos gastos com combustível ao se comparar os períodos de 2011/2012 com 2013/2014. 

3 - DOS ENCAMINHAMENTOS 

Esta comissão usou como métodos para nossa análise, a busca de documentos dos anos compreendidos entre 2009 e 

2016, junto aos setores competentes da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES, assim como de Ordens de 

Pagamentos, pregões presenciais, notas fiscais, relação de veículos dos anos em questão, veículos que se encontram 

em desuso nos anos referidos e relatórios de pessoas que estavam como responsáveis das pastas do ano de 2012. 

Vale ressaltar que nesta fase interna, que é apenas um procedimento administrativo, de caráter meramente de controle 

e investigativo, esta comissão se limitou apenas à declaração da ocorrência de eventual dano ao erário e dos indícios 

de autoria (o juízo de certeza cabe ao Tribunal de Contas). Trata-se de uma fase semelhante ao inquérito policial, ou 

seja, tem natureza apuratória e investigatória. 

4 - DAS ALEGAÇÕES 
 
4.1 - Irregularidades nos processos administrativos de aquisição de COMBUSTÍVEIS, pela Prefeitura Municipal, 

nos anos de 2011 e 2012. 

Esta comissão verificou que as licitações referentes aos processos de 2011 e 2012 se referiam a aquisição de 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, desta forma, após análise de todas as licitações, realizadas pelos pregões: 

Pregão Presencial nº 11/2011, Pregão Presencial nº 12/2011, Pregão Presencial nº 157/2011 e Pregão Presencial nº 

161/2011, não foram encontrados nenhum indício de irregularidade nos processoslicitatórios de aquisição de 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. 

A análise dos Pregões Presenciais foi realizado através de Checklist utilizado por essa comissão para checagem dos 

requisitos mínimos que devem compor todo o processo licitatório. 

Os referidos relatórios encontram-se apensados conforme segue: 
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- Pregão Presencial nº 011/2011 – aquisição para o exercício de 2011, apensado ao Processo nº 11857/2017 às folhas 

259 até 320; 

- Pregão Presencial nº 157/2011 – aquisição para o exercício de 2012, apensado ao Processo nº 11857/2017 às folhas 

321 até 379; 

- Pregão Presencial nº 161/2011 – aquisição para a Secretaria Municipal de Saúde para o exercício de 2012, apensado 

ao Processo nº 11857/2017 às folhas 388 até 418 e; 

- Pregão Presencial nº 012/2011 – aquisição para a Secretaria Municipal de Saúde para o exercício de 2011, apensado 

ao Processo nº 11857/2017 às folhas 419 até 451. 

Sendo assim, ENTENDEMOS que a alegação feita pelo Sr. Claumir Antonio Zamprogno não tem fundamento, tendo em 

vista que todos os requisitos para a realização das referidas licitações foram atendidos. 

4.2 - Informa que houve o fornecimento de notas fiscais de execução de serviço, emitidas sem o devido 

atestado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Vale informar que esta comissão fez uma análise criteriosa de todos os Processos de Pagamentos referentes a 

aquisição de combustível dos anos de 2011/2012 apontadas pelo representante e ainda, acrescentamos os anos de 

2013/2014 onde o Sr. Claumir Antônio Zamprogno exercia a função de Chefe do Executivo do Município de Santa 

Teresa – ES de todas as secretarias municipais para verificação da alegação prestada pelo representante, as cópias 

das Notas Fiscais, Cheques/Ordens Bancárias encontram-se em posse desta comissão em 04 pastas separadas por 

ano e numeradas sequencialmente de 01 até 1.251 juntamente com o relatório constante às folhas nºs  663 até 771 do 

processo nº 11.857/2017. 

Foram obtidos os seguintes resultados com relação às Notas Fiscais sem ATESTO: 

- Ano de 2011:  

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – OP nº 2863/2011 referente a NF nº 000.000.081 no valor de R$ 84,52 (oitenta 

e quatro reais e cinquenta e dois centavos), apensado às folhas nº 065 da pasta I de cópias de notas fiscais. 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – OP nº 537/2011 referente a NF nº 006455 no valor de R$ 4.799,70 

(quatro mil, setecentos e noventa reais e setenta centavos), apensado às folhas nº 098 da pasta I de cópias de notas 

fiscais. 

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico – OP nº 558/2011 referente a NF nº 006454 no valor 

de R$ 5.996,98 (cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), apensado às folhas nº 209 da 

pasta I de cópias de notas fiscais. 

Foram constatadas somente 03 (três) notas fiscais sem atesto, com um valor total de R$ 10.881,20 (dez mil, oitocentos 

e oitenta e um reais e vinte centavos) e somente uma referente a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 

-Ano de 2012: 

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - OP nº 170/2012 referente a NF nº 000.000.427 no valor de R$ 1.494,20 (um 

mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), apensado às folhas nº 372 da pasta II de cópias de notas 

fiscais. 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – OP nº 166/2012 referente a NF nº  000.000.430 no valor de R$ 796,02 
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(setecentos e noventa e seis reais e dois centavos), apensado às folhas nº 374 da pasta II de cópias de notas fiscais e 

OP nº 7960/2012 referente a NF nº 000.001.073 no valor de R$ 1.095,00 (um mil e noventa e cinco reais), apensado às 

folhas nº 401 da pasta II de cópias de notas fiscais. 

Secretaria Municipal de Saúde – OP nº 115/2012 referente a NF nº 000.000.389 no valor de R$ 310,85 (trezentos e dez 

reais e oitenta e cinco centavos) apensado às folhas nº 683 da pasta II de cópias de notas fiscais. 

Foram constatadas somente 04 (quatro) notas fiscais SEM ATESTO, com um valor total de R$ 3.696,07 (três mil, 

seiscentos e noventa e seis reais e sete centavos) e nenhuma referente a Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura. 

Considerando o princípio da imparcialidade e o valor relativamente pequeno de notas sem atesto, esta comissão decidiu 

verificar os anos de 2013/2014 e não constatamos notas fiscais sem atesto.  

Mas vale ressaltar que o valor das notas não atestadas nos anos 2011/2012 somam o valor total de R$ 14.577,27 

(quatorze mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos), valor esse considerado muito pequeno em 

relação ao valor global contratado e pago pelo Município, sendo assim, avaliamos que aparentemente, por um equivoco 

não foram atestadas as referidas Notas Fiscais, não demonstrando má fé ou dano ao erário público em nosso ponto de 

vista, em relação a totalidade. 

Esta comissão verificou ainda, com relação às OP‟s dos anos compreendidos entre 2011 até 2014, que algumas 

mesmo após inúmeras tentativas não foram localizadas no Arquivo desta municipalidade, porém constam na Listagem 

de Pagamento fornecido pela Secretaria Municipal de Fazenda e anexados às folhas 455 até 491, conforme exposto a 

seguir:  

 2011 da Secretaria Municipal de Educação - OP 5049, R$ 1.718,91 (um mil, setecentos e dezoito reais e 

noventa e um centavos), OP 5779 – R$ 2.643,36 (dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta e seis 

centavos), OP 6894 – R$ 2.696,63 (dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos) e 

OP 7256 – R$ 2.596,23 (dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos);  

 2012 da Secretaria Municipal de Educação OP 5936 – R$ 2.774,56 (dois mil, setecentos e setenta e quatro 

reais e cinquenta e seis centavos); 

 2013 da Secretaria Municipal de Educação - OP 6117 – R$ 6.947,44 (seis mil, novecentos e quarenta e sete 

reais e quarenta e quatro centavos). 

Foi observado pela comissão que nos quatro anos analisados, haviam várias Notas Fiscais sem data e carimbo que 

identifica quem atestou, mas constavam nas notas assinaturas dos responsáveis no carimbo de atesto. 

Neste contexto ENTENDEMOS que a alegação feita pelo Sr. Claumir Antonio Zamprogno não tem fundamento. 

 

4.3 - Há uma desproporcionalidade dos gastos com combustíveis ao se comparar os períodos de 2011/2012 

com 2013/2014. 

Neste item, esta comissão a princípio fez um levantamento do gasto de combustível dos quatro anos mencionados pelo 

representante Sr. Claumir Antônio Zamprogno com valores pagos mês a mês conforme informações da listagem de 

pagamentos consolidado fornecido pela Secretaria Municipal de Fazenda (conforme relatório apensado ao processo, 

folhas nºs 627 até 647). 
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Ao se fazer este levantamento, constatamos que no exercício de 2013, primeiro ano do mandato do Sr. Claumir Antônio 

Zamprogno foram formalizados os contratos emergenciais nºs 001/2013 e 002/2013 para atender demandas das 

Secretarias Municipais de: Educação, Saúde, Assistência Social, Obras e Infraestrutura e Transportes, que são 

secretarias que trabalham com serviços contínuos. 

Os processos licitatórios para aquisição de combustíveis, lubrificantes e filtros para todas as secretarias municipais 

ocorreram posteriormente gerando os Contratos nºs 036/2013, 037/2013 e 038/2013 assinados em 04 de abril de 2013.  

Foi realizado ainda um pregão presencial que gerou o Contrato de Fornecimento nº 125/2013 para aquisição de Diesel 

S-10 e Arla 32, assinado em 22 de julho de 2013. A licitação propriamente dita para aquisição de combustíveis só 

aconteceu a partir do mês de Abril/2013 e a licitação para aquisição de Óleo Diesel S-10 e Arla 32 no mês de 

Julho/2013. 

As cópias destes contratos de fornecimento encontram-se anexadas aos processo às folhas 1.234 até 1.280. 

Com isto posto, esta comissão ao verificar uma grande queda na aquisição de combustível no ano de 2013 resolveu 

realizar uma análise de gestão municipal 2009/2012 e 2013/2016 e não de anos 2011/2012 e 2013/2014 como 

apontado pelo representante. 

Excluímos ainda de nossa análise todas as aquisições que não se referiam a COMBUSTÍVEL, uma vez que a denúncia 

é clara sobre aquisição de combustíveis. 

Esta decisão se baseia em analisarmos a denúncia de forma mais imparcial e justa para as duas gestões. 

A partir desta decisão, esta comissão foi em busca de documentos que comprove a aquisição e pagamento de 

combustível pelo Município de Santa Teresa – ES. 

1) Todos os contratos de fornecimentos relativos aos anos em questão para levantamento de valores 

contratados. Anos 2009 até 2016. (contratos anexados às folhas nºs 1081 até 1520) 

Quanto aos Contratos de Fornecimento foram localizados no Setor de Contratos e Convênios e fotocopiados com 

seus respectivos termos de aditamento ou apostilamento. Todas essas cópias encontram-se em poder desta 

comissão anexado ao Processo nº 11.857/2017. São eles: Contrato de Fornecimento nº 010/2009 – relativo ao ano de 

2009; Contratos de Fornecimentos nº 156/2009 e nº 157/2009 – relativos ao exercício de 2010; Contratos de 

Fornecimentos nº 013/2011 e nº 014/2011 – relativos ao exercício de 2011; Contratos de Fornecimentos nº 004/2012 

e nº 020/2012 – relativos ao exercício de 2012; Contratos Emergenciais de Fornecimentos nº 001/2013 e nº 

002/20013 e Contratos de Fornecimentos nº 036/2013, nº 037/3013, nº 038/2013 e nº 125/2013 – relativos ao 

exercício de 3013; Contratos de Fornecimentos nº 003/2014, nº 004/2014 e nº 125/2014 – relativos ao exercício de 

2014; Contratos de Fornecimentos nº 174/2014, nº 175/2014, nº 176/2014 e nº 177/2014 – relativos ao exercício de 

2015 e Contratos de Fornecimentos nº 161/2015, nº 162/2015, nº 163/2015 e nº 164/2015 – relativos ao exercício de 

2016. 

Após a análise dos Contratos verificamos que os valores pagos em todos os anos são menores que os valores dos 

contratos (relatório com valores contratados anexado folhas nºs 1.522 até 1.525), desta forma, verifica-se que a 

quantidade licitada anualmente não corresponde ao quantitativo de combustível realmente utilizado e pago pela 

municipalidade. Sendo assim, a cada final de exercício o valor do empenho não utilizado é devidamente cancelado. 
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2) Relação da frota municipal, 2011 até 2014. 

Quanto a relação de frota municipal, a mesma nos foi informada através do Processo nº 14292/2017 e de acordo com 

a resposta do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, Sr. Kenedy Corteletti, esta comissão 

contabilizou a frota anualmente e elaborou a Planilha Simplificada anexada ao processo folhas nº 648, onde ficou 

constatado um aumento durante os anos de 2011 até 2014 na quantidade de veículos/máquinas. 

Esta comissão constatou ainda que, o município não possui um registro de veículos parados para manutenção ou sem 

condições de uso. Desta forma, observando os autos do processo têm-se a impressão de que toda a frota de veículos 

relacionada no processo encontra-se em perfeitas condições de uso, o que não condiz com a realidade vivenciada 

pelo município, conforme informado pelo servidor Efetivo, Mêcanico, Sr. Vanderli Abipe às folhas nº 1.539 do processo 

nº 11.857/2011. 

 

3) Notas Fiscais e Cheques ou Ordens Bancárias, anos 2011 até 2014. 

Esta comissão verificou que em todas as Ordens de Pagamento relativas ao consumo de combustível dos anos de 

2011 até 2014, constavam Nota Fiscal emitida pelo fornecedor, em sua grande maioria cópia de cheque ou Ordem 

Bancária e os não localizados por esta comissão foram comunicados a Secretaria Municipal da Fazenda que solicitou 

junto ao Banco microfilmagem dos cheques, que foram posteriormente fornecidos a esta comissão. 

Desta forma, destacamos que os cheques/ordens bancárias conferem com os valores das notas fiscais emitidas.  

Vale ressaltar que em vários momentos, uma folha de cheque referia-se a várias notas fiscais não informadas na OP 

pelo setor financeiro, o que pode a princípio subentender-se que o valor pago era muito a maior que a Nota Fiscal 

emitida pelo fornecedor. Após a análise minuciosa desta comissão, averiguou-se que o setor financeiro não informava 

quais notas fiscais eram pagas pelos cheques emitidos, desta forma, esta comissão teve um grande trabalho para 

descobrir tal fato e nas cópias em posse desta comissão foram informados em cada cheque qual(is) Nota(s) Fiscal(is) 

foram efetivamente pagas, conforme explicado no relatório constante às folhas nºs  663 até 771 do processo nº 

11.857/2017. 

Acreditamos que a falta desta informação pode ter influenciado no questionamento do representante da denúncia, Sr. 

Claumir Antônio Zamprogno junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, visto que ao se olhar o 

processo de pagamento a impressão é que se pagou muito mais que o consumido e descrito na nota fiscal, ou vice-

versa. 

Consideramos de suma importância que o Setor Contábil tenha a responsabilidade de registrar dentro do próprio 

processo todas as informações quando os valores de Nota Fiscal e Cheque/Ordem de Pagamento não forem iguais.  

 

4) Cupons Fiscais para comprovação do gasto do ano de 2012. 

Mesmo após inúmeras tentativas de localização dos Cupons Fiscais referentes ao consumo de combustível do 

exercício de 2012 não foram localizadas por esta comissão e nem pelo responsável pelo setor de Arquivo da 

Municipalidade. 

Esta comissão encontrou cupons referentes aos anos de 2013 e 2014. 

Foram encontrados somente os cupons fiscais do Fundo Municipal de Saúde referente ao exercício de 2012. Desta 
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forma, esta comissão conferiu por amostragem três meses destes cupons fiscais (fevereiro, junho e novembro), onde 

constam data, quantidade de litro comprada, valor e assinatura do servidor que efetuou a compra. Ao somarmos todos 

os valores de todos os cupons verificou-se que os valores conferem com os valores das notas fiscais emitidas pelo 

fornecedor e pagas pela municipalidade (conforme relatório anexado ao Processo, folhas nºs 1.883 até 1.913). 

Desta forma, diante o exposto acima, esta comissão ACREDITA que se fossem localizados os cupons fiscais do ano 

de 2012 das demais secretarias teríamos obtido o mesmo resultado, visto que o procedimento adotado pelo município 

é o mesmo adotado pela Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, conforme descrito no Processo nº 

4401/2018 (apensado às folhas nºs 1.070 até 1.074)  pelo Servidor Municipal Efetivo Sr. Diomar Antônio Menegassi, 

que era o servidor responsável pelo controle do abastecimento da Frota Municipal, que assim descreveu: 

“...Veículos como carros, caminhões, motos e ônibus: eu realizava o preenchimento de uma autorização no momento 
do abastecimento, a mesma continha dados como dia, mês e ano, secretaria, placa, quilometragem, nome do 
motorista, quantitativo de litros, valor.  

Considera-se que em alguns veículos o velocímetro não funcionava. 

Outros equipamentos da frota como motos niveladoras, carregadeiras, escavadeiras, retro escavadeiras e tratores: a 
autorização por mim realizada seguia os mesmos padrões dos veículos supracitados, porém por não existir 
quilometragem marcada esse campo não era preenchido. Quanto aos dados do horímetro, não eram especificados, 
pois os equipamentos eram reabastecidos por vários dias consecutivos no interior do Município. O combustível era 
transportado em bujões e/ou galões por funcionários responsáveis pelo reabastecimento, estes designados pelas 
secretarias responsáveis. Para o abastecimento destes, também havia preenchimento da mesma autorização, no 
entanto não era preenchido o campo reservado para o tipo de máquina, era destacado como bujão/galão. 

Ressalvo que em todos esses procedimentos os funcionários do posto (frentistas) também preenchiam uma nota de 
controle, essas eram conferidas e assinadas pelos motoristas e/ou operadores e demais responsáveis. 

Dando continuidade, informo que meu horário de trabalho era de 07:00 às 16:30, de segunda-feira à sexta-feira. 
Quanto aos abastecimentos realizados fora desse horário por necessidade, eram previamente informados 
verbalmente os funcionários do posto para que o fizessem, informação essa provinda por mim, pelo secretário de 
transporte, pelo chefe de gabinete e até mesmo pelo prefeito municipal que sempre esteve próximo dos trabalhos 
realizados por essa Municipalidade. Ao se dar o próximo dia útil, eu realizava a conferência das notas realizadas pelos 
frentistas e assinadas pelos motoristas e/ou operadores. 

Findando o mês, eu somava os valores das autorizações, conferia com as notas preenchidas pelos frentistas com a 
gerência do posto. Após, os valores obtidos eu, pessoalmente, os repassava para os meus superiores, sendo estes 
chefe de gabinete e prefeito municipal, pois estava lotado na chefia de gabinete, findando minhas obrigações. 

Informo ainda que as notas fiscais eram obtidas no posto e entregues diretamente à Prefeitura Municipal para 
providências de pagamento, procedimento esse que não passava por mim. 

Quanto ao controle de abastecimento existia um formulário, hoje denominada mapa de atividades diárias de veículo, 
onde constavam informações como veículo, placa, tipo de combustível, mês, ano, além de informações diárias como: 

 Saída: Dia/Hora; 
 Chegada: Dia/Hora; 
 Quilometragem: Saída/Chegada; 
 Combustível: Km/Litros; 
 Roteiro; 
 Condutor. 

Este formulário era fornecido pela Secretaria de Transporte e substituído mensalmente, ressaltando não ser de minha 
competência o controle.” (Diomar Antônio Menegassi, Processo nº 4401/2018, folhas nºs 1.071 e 1.072 do processo 
nº 11.857/2017). 

 

Causa-nos estranheza somente termos encontrado os Cupons Fiscais referentes a Secretaria Municipal de Saúde no 

exercício de 2012. Também não foram localizados os Cupons Fiscais referentes ao ano de 2011. Nos arquivos 

encontram-se os Cupons Fiscais a partir de 2013. 
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Esta informação foi confirmada por esta Comissão em visita “in loco” ao Setor de Arquivo da Prefeitura Municipal de 

Santa Teresa na data de 25 de abril de 2018 e demonstrada abaixo através de fotos: 

 

              

Através do Processo apensado nº 4488/2018, o Sr. Delosmar Antonio Romagna, servidor efetivo ocupante do cargo 

de Secretário Municipal de Transportes no ano de 2012, relata que: 

“Os cupons fiscais e notas fiscais chegavam direto ao Gabinete do Prefeito Municipal e lá mesmo eram conferidos. 
Depois da conferência, o Gabinete encaminhava para a secretaria de transporte todos os cupons fiscais e notas 
fiscais (inclusive de 2012), as vezes em sacolas e outras vezes em caixas de papelão. Após recebermos, 
encaminhávamos diretamente ao arquivo. 
Uma vez encaminhado ao arquivo era de responsabilidade do servidor que trabalhava no arquivo o controle na 
realização do arquivamento.” (Delosmar Antonio Romagna, Processo nº 4488/2018, folhas nº 1.076 do processo nº 
11.587/2017). 
 
5) Relatórios de Bordo dos veículos/Mapa de Atividade Diárias de Veículo do ano de 2012. 

Quanto aos relatórios de bordo dos veículos desta municipalidade destaca-se que realizamos a busca do exercício de 

2012 e nos foram fornecidos através do Processo nº 5305/2018 os diários de bordo que se encontravam arquivados 

na Secretaria Municipal de Transporte. 

Vale ressaltar que a maioria dos diários encaminhados são veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, 

sendo assim esta comissão realizou uma conferência por amostragem dos meses de março, agosto e dezembro do 

ano de 2012. 

Constatou-se que dos trinta e oito veículos informados pertencentes a Secretaria Municipal de Educação através do 

Processo apensado nº 14.292/2017, apensado ao processo nº 11.857/2017, folhas nºs 585 e 586 referente ao ano de 
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2012:  

 Em março somente foram recebidos trinta e um diários de bordo; 

 Em agosto trinta e dois diários de bordo; 

 E no mês de dezembro treze diários de bordo.   

E dos dezesseis veículos informados no mesmo processo nº 14.292/2017 apensado ao processo nº 11.857/2017, 

folhas nºs 587 e 588, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura referente ao ano de 2012: 

 Em março somente um diário de bordo; 

 Em agosto somente um diário de bordo; 

 E nenhum diário de bordo do mês de dezembro. 

Ressaltamos que das demais secretarias nos foi informado pelo atual Secretário Municipal de Transporte, Sr. 

Cristiano Nestor Neves que não foram localizados os diários de bordo através do Processo nº 5305/2018, apensado 

ao processo nº 11.587/2017, folhas nº 1.545. 

Mediante estas informações não é possível que esta comissão realize um levantamento referente a quilometragem 

dos veículos pertencentes a frota municipal no exercício de 2012, visto que para poucos veículos da frota era feito o 

Diário de Bordo. 

6) Relatórios de pagamentos fornecidos pela Secretaria Municipal da Fazenda. 

Foram fornecidos a esta Comissão Especial todos os relatórios de pagamentos referentes aos combustíveis, filtros e 

lubrificantes dos anos compreendidos entre 2009 e 2016 pela Secretaria Municipal de Fazenda e Controladoria 

Interna através do processo nº 4292/2018, apensado ao processo nº 11.587/2018. 

Tomando como base que a representação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo refere-se somente 

a combustíveis, fizemos um levantamento excluindo dos Relatórios Listagem de Pagamentos do Sistema de Compras 

da Empresa E&L tudo o que fosse referente a pagamento de Filtros, lubrificantes e outros. 

Ressaltamos que para averiguarmos de forma mais justa o consumo de combustível por cada mandato de governo, 

usamos como parâmetro os quatro últimos anos governados pelo Sr. Gilson Antônio de Sales Amaro (2009/2012) e os 

quatro anos governados pelo Sr. Claumir Antônio Zamprogno (2013/2016). 

Desta forma chegamos aos seguintes valores pagos efetivamente: 

Prefeito Sr. Gilson Antônio de Sales Amaro 

ANO VALOR TOTAL (R$) 

2009 1.772.616,96 

2010 1.845.154,48 

2011 1.834.400,32 

2012 2.157.422,01 

TOTAL DO MANDATO 7.609.593,77 

* Informação retirada dos relatórios emitidos pela Secretaria Municipal da Fazenda/Controladoria Interna. 

Prefeito Sr. Claumir Antônio Zamprogno 

ANO VALOR TOTAL (R$) 
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2013 1.281.369,31 

2014 1.549.429,39 

2015 1.491.147,94 

2016 1.896.107,49 

TOTAL DO MANDATO 6.218.054,13 

* Informação retirada dos relatórios emitidos pela Secretaria Municipal da Fazenda/ Controladoria Interna 

TOTAL GERAL DOS 08 ANOS R$ 13.827.647,90 

 

VALOR MÉDIO DOS 08 ANOS R$ 1.728.455,98 

 

Sendo assim, analisando o ano de 2012, alvo da representação verifica-se que foi gasto comparando-se com a média 

dos oito anos um valor a maior de R$ 428.966,03, conforme demonstrado abaixo:  

 

Ano de 2012: R$ 2.157.422,01 

Média:        – R$ 1.728.455,98 

                     R$   428.966,03 

Esta comissão relata ainda que, oficializou alguns Secretários Municipais da gestão de 2012 após as análises das 

Ordens de Pagamentos para que os mesmos justificassem e demonstrassem os gastos efetuados com combustíveis 

no ano em questão. Os mesmos protocolaram processos para atender a solicitação desta Comissão Especial: 

 Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – Processo nº 4382/2018; 

 Gabinete do Prefeito – Processo nº 4379/2018;  

 Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico – Processo nº 4384/2018;  

  Secretaria Municipal de Educação – Processo nº 4381/2018; 

 Secretaria Municipal de Transporte – Processo nº 4489/2018;  

 Secretaria Municipal de Educação – Processo nº 4381/2018. 

Os referidos processos se encontram em posse desta Comissão Especial, anexados ao Processo nº 11.857/2017. 

5 - DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

Esta Comissão Especial após todas as análises e leitura dos processos protocolados pelos gestores do ano de 2012, 

chega as seguintes conclusões: 

1) A gestão do Sr. Gilson Antônio de Sales Amaro foi na realidade de oito anos, visto que na época o prefeito reelegeu-

se, sendo assim os Secretários Municipais justificaram que existem diferenças entre uma gestão de quatro anos e uma 

gestão de oito anos. 

“Inicialmente há que se considerar uma diferença real no ritmo de trabalho dos anos finais de um governo formado por 
uma equipe que atuou junta por dois mandatos, plenamente alinhada com o plano de governo construído e 
consolidado ao longo dos mandatos, além de estar familiarizada com os processos e setores da Prefeitura e os anos 
iniciais de uma equipe de Governo recém formada. É aceitável que haja diferença no volume e ritmo de trabalho das 
duas equipes o que irá refletir diretamente nos gastos totais de cada uma delas.”(Sebastião Moreira da Silva, João 
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Batista Luchi e José Braz Menegatti Penha, Processo nº 4382/2018, apensado ao processo nº 11.857/2017 folhas nº 
841) 

Esta comissão entende que existe uma lógica na citação acima, e ainda constatamos que houve uma grande 

rotatividade de gestores responsáveis pelas Secretarias Municipais na gestão do Sr. Claumir Antônio Zamprogno 

conforme relatório fornecido pelo Setor de Recursos Humanos, folhas 47 e 48 do Processo nº 11857/2017 e justificativa 

apresentada pelo Sr. Jorge Faustino Tononi Natalli e Sra. Sandriane Kuster Nardi da Silva, Secretários Municipais de 

Agricultura e Desenvolvimento Econômico na gestão de 2012: 

“Em 2013, uma nova gestão municipal deu início a um novo plano de governo com a renovação de 99% (noventa e 
nove por cento) dos secretários em comparação a gestão anterior, assim como, a grande maioria dos cargos de 
confiança (comissionados). A mudança trouxe, em sua maioria, novos gestores com a inexperiência das rotinas e dos 
aspectos legais do funcionamento de uma administração pública direta municipal, impondo desafios ainda maiores em 
como decifrar um sistema complexo, burocratizado, que exige o amadurecimento dos seus gestores com a visão de 
avançar no compartilhamento de responsabilidades e dessa forma, atender as demandas públicas dos cidadãos. 
Cabe destacar que esse processo necessita de um mínimo de conhecimento técnico e político do sistema, 
demandando tempo e dedicação exclusiva. Insta salientar que os gestores da pasta da SMAD foram trocados por 5 
(cinco) vezes durante o governo de 2013 a 2016, o que leva a um retardamento na continuidade dos trabalhos.” 
(Jorge Faustino Tononi Natalli e Sandriane Kuster Nardi da Silva, processo nº 4384/2018, apensado ao processo nº 
11.587/2017, folhas nº 893). 

 
É de conhecimento geral que a grande rotatividade de servidores, principalmente em cargos de chefia gera uma 

interrupção de uma linha de trabalho executado e começa-se do zero com uma nova abordagem e uma reavaliação do 

planejamento que vinha sendo executado, gerando assim, um atraso nas atividades em execução e novo plano de 

trabalho. Sabe-se ainda, que muitas das vezes ocorre também um desconforto e apreensão nas equipes de trabalho 

que precisam constantemente se adequar as novas diretrizes. 

2) No dia 16 de janeiro de 2012 houve um deslizamento de terra e pedras na rodovia ES-080 no trecho que liga Santa 

Teresa a São Roque do Canaã, deixando esta rodovia totalmente intransitável. Desta forma, o município através do 

Decreto nº 040/2012 (anexado processo nº 11.857/2017, folhas nº 961 até 964) que declarou situação anormal no 

trecho da Rodovia ES-080. Sendo assim, houve a abertura de novos acessos, desvio de trânsito em distâncias 

aproximadas de 60 km, conforme justificativas abaixo: 

“Foi dado suporte imediato ao Departamento de Estradas e Rodagens DER-ES, com fornecimento de máquinas e 
equipamentos para as ações emergenciais e devido à interrupção da rodovia foi necessário providenciar rota 
alternativa para veículos leves e pesados que transitavam de Santa Teresa para Patrimônio de Santo Antônio do 
Canaã e vice-versa; esse serviço foi realizado com recursos da Secretaria de Obras e Infraestrutura.”(Sebastião 
Moreira da Silva, João Batista Luchi e José Braz Menegatti Penha, Processo nº 4382/2018, apensado ao processo nº 
11.857/2017, folhas nºs 848 e 849). 

“...o Decreto nº 040/2012, que declarou situação anormal trecho da Rodovia ES 080, referente a um enorme 
deslizamento de terra e pedras provocado pelas fortes chuvas, ficando o local, próximo ao mirante Vale do Canaã, 
obstruindo a Rodovia que liga Santa Teresa a São Roque do Canaã..., demandando a realização de abertura de 
novos acessos, desvio de trânsito em distâncias aproximadas de 60 km.” (Jorge Faustino Tononi Natalli e Sandriane 
Kuster Nardi da Silva, processo nº 4384/2018, apensado ao processo n 11.857/2017 folhas nº 900 e 901). 

Esta comissão tem conhecimento de que este fato foi real e que como moradores do município de Santa Teresa – ES 

teve a necessidade de fazer uso das vias alternativas e que a liberação do trecho demorou um tempo, e fica claro que 

se os carros da frota municipal passaram a utilizar as vias alternativas, o consumo de combustível aumentou no ano de 

2012. 

Diante dos pontos expostos e mediante as várias justificativas protocoladas pelos Secretários Municipais em exercício 

no ano de 2012, e em posse desta comissão apensados ao processo nº 11857/2017, esta comissão presume que as 

informações são reais visto que estão justificadas com provas documentais, e mediante que “a boa fé deve ser 
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presumida ao passo que a má fé deve ser comprovada”.  

Esta comissão mediante todas as excepcionalidades ocorridas no ano de 2012 não consegue mensurar se o aumento 

de combustível seria no valor apurado de R$ 428.966,03, sabemos que tais situações podem ter gerado um aumento 

sim, no quantitativo de consumo de combustível. Desta forma, não podemos afirmar que houve má fé ou dano ao erário 

público. 

Tal decisão é tomada visto que em nosso ponto de vista o ano de 2013 não deveria nem ser utilizado como base 

comparativa para a representação, visto que de janeiro até maio somente foram utilizados combustíveis em serviços 

essenciais. E ainda, ao observamos os anos seguintes da gestão do Sr. Claumir Antônio Zamprogno houve também um 

aumento gradativo do consumo de combustível, o que nos leva a acreditar que apesar do primeiro ano muitos veículos 

e máquinas da frota municipal terem permanecido parados por falta do combustível, com o passar dos anos a equipe foi 

se ajustando e colocando em prática seu plano de governo. 

Cabe ressaltar ainda que esta Comissão Especial encontrou muitas dificuldades em obter informações para conclusão 

de nossos trabalhos. A inexistência de controle e planejamento dentro dos setores da Prefeitura Municipal de Santa 

Teresa – ES dos anos em questão nos impede de afirmar se houve dano ao erário Público no consumo de combustível 

no ano de 2012. 

a) Falta de diário de bordo/ Mapa de Atividades Diárias do Veículo de toda a frota municipal; 

b) Falta de controle por parte da Secretaria Municipal de Transporte do Setor da Oficina dos veículos que 

encontram-se em manutenção ou parados em desuso; 

c) Falta dos Cupons Fiscais de diversas secretarias; 

d) Falta de controle de bens patrimoniais por ano; 

e) Entre outros. 

Apesar de todo o afinco e dedicação desta comissão, algumas informações não foram obtidas, por não existirem 

registros nos setores afins e consideramos que isso seja uma falha grave na administração pública de forma geral. 

6 – DA CONCLUSÃO 

Concluímos mediante todo exposto neste relatório que com relação às alegações: 

1 - Irregularidades nos processos administrativos de aquisição de COMBUSTÍVEIS, pela Prefeitura Municipal, 

nos anos de 2011 e 2012 – mediante análise dos Pregões Presenciais concluímos que a alegação não tem 

fundamento. 

2 - Informa que houve o fornecimento de notas fiscais de execução de serviço, emitidas sem o devido atestado 

pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – o valor referente as Notas Fiscais não atestadas no ano de 

2011/2012 é de R$ R$ 14.577,27 e somente uma nota fiscal da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura não 

possuía a assinatura no atesto, no valor de R$ 4.799,70. Diante de um valor tão irrisório no montante total contratado e 

efetivamente pago concluímos que a alegação feita não tem fundamento. 

3 - Há uma desproporcionalidade dos gastos com combustíveis ao se comparar os períodos de 2011/2012 com 

2013/2014 – após a análise de toda a documentação constante no processo e o levantamento por gestão/mandato, 

levantamento este, que consideramos mais justo conforme já mencionado acima e ainda, mediante todas as 

justificativas apresentadas pelos gestores públicos concluímos que o montante da diferença de valores de R$ 

428.966,03 poderia ser justificado mediante as diferentes formas de governo explanadas anteriormente. 
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Segundo todos os relatos obtidos através das respostas aos Ofícios emitidos por essa comissão e nos fatos já narrados 

posteriormente entendemos, que houve um gasto maior de combustível em 2012 devido a demanda dos trabalhos 

realizados neste período, o que fez com que o valor pago fosse maior em comparação com outros exercícios.  

Sendo assim, concluímos que não houve má fé e nem dano ao erário público mediante toda a documentação dos autos 

do processo nº 11.857/2017. 

Santa Teresa, 10 de maio de 2018. 

Iraci Pasquina Carlini Cruz 
Presidente da Comissão Especial 

 
 
Cristiane Souza da Cruz Oliveira                                                                     Odair Antonio Scalzer 
Secretária da Comissão Especial                                                             Membro da Comissão Especial 
Assunto: Manifestação da UCCI referente ao processo 07500/2016-1 do Tribunal de Contas do ES e processo 

interno 11.857/2017. 

O referido processo trata de representação apresentada pelo Sr. Claumir Antônio Zamprogno em face de possíveis 

irregularidades na aquisição de combustível para o abastecimento da frota municipal nos exercício de 2011/2012. 

 

Após conhecimento do processo interno 11.857/2017 contendo o relatório do Tribunal, esta UCCI encaminhou 

imediatamente solicitação ao Prefeito Municipal (fls. 08 e 09) informando que fosse determinada a formalização de uma 

comissão para apuração dos fatos contidos na representação se colocando a disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Foi formalizada a Portaria CGAB nº 298/2017 no dia 13/09/2017 e dado início aos trabalhos pela comissão, sendo que 

foram feitas várias reuniões que geraram 72 reuniões (Atas) durante o período de apuração dos fatos. 

 

Durante o trabalho inicial, a comissão se dirigiu a esta Controladoria para solicitar informações a respeito: 

 Da análise dos Pregões Presenciais, qual a forma e metodologia a ser utilizada para dar mais resultado em 

menos tempo. Para tal solicitação, orientamos a utilização do Cheklist, muito utilizado em trabalhos desse tipo, aonde 

traz toda a documentação e parametrização que deve ser utilizada no momento da análise das licitações que foram 

feitas na época para aquisição dos combustíveis; 

 Em relação às notas fiscais, informamos que era de extrema importância que se solicitasse a relação ao setor 

contábil, através da Secretaria da Fazenda, dos relatórios de pagamentos contendo as OP‟s por exercício envolvido, 

separados por Órgão, fornecedor, histórico, valor pago e valor pago anulado. 

Assim, após o recebimento da relação, seria necessária a solicitação das Op‟s ao setor de Arquivo geral do município.  

Esta documentação serviria de base tanto para verificação do ATESTO nas Notas Fiscais, como para comparar o valor 

das Notas Físicas com o relatório de pagamento do sistema contábil e consequentemente para comprovação dos 

valores pagos. 

 Quanto ao consumo do combustível, orientamos que a comissão solicitasse o relatório da frota existente no 

período, cupons fiscais para confrontar os valores e números dos cupons descritos nas Notas Fiscais, e demais 

informações como mapa de bordo e quilometragem. 

 

Essas seriam a princípio as primeiras informações para começar os trabalhos e elucidar os fatos da representação que 

foram: 

1) Irregularidades nos processos administrativos de aquisição de combustíveis nos exercícios de 2011 e 2012: 
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Quanto ao item 1, a comissão realizou a conferência da documentação constante nas pastas referente as Licitações 

dos exercícios em questão, lembrando que para cada exercício foi realizada duas licitações por se tratar se Prefeitura 

Municipal e Fundo Municipal de saúde, conforme seguem: 

Unidade Gestora Exercício Pregão Presencial 

Prefeitura Municipal de Santa Teresa 2011 011/2011 

Fundo Municipal de Saúde de S. Teresa 2011 012/2011 

Prefeitura Municipal de Santa Teresa 2012 157/2011 

Fundo Municipal de Saúde de S. Teresa 2012 161/2011 

 

Após todas as verificações do procedimento licitatório, concluiu-se que diante da Análise documental referente às 

licitações, foi verificado que os itens nela questionados foram atendidos, então a Comissão decide que a alegação não 

tem fundamento. 

 

2) Fornecimento de Notas Fiscais de execução de serviço emitidas sem o devido atesto pela Secretaria de Obras e 

Infraestrutura: 

Ao tomar posse de todos os processos de pagamentos, mesmo os que foram entregues no decorrer desta apuração, a 

comissão relatou que realmente encontrou algumas Notas sem o devido Atesto por parte do Secretário da Pasta ou do 

responsável.  

Exercício O P Nota Fiscal Secretaria Valor 

2011 2863/2011 000.000.081 Meio Ambiente R$ 84,52 

2011 537/2011 006.455 Obras e Infraestrutura R$ 4.799,70 

2011 558/2011 006.454 Agricultura R$ 5.996,98 

2012 170/2012 000.000.427 Turismo e Cultura R$ 1.494,20 

2012 166/2012 166/2012 Meio Ambiente R$ 796,02 

2012 7960/2012 000.001.073 Meio Ambiente R$ 1.095,60 

2012 115/2012 000.000.389 Saúde R$ 310,85 

 

A comissão considerou que a quantidade e valor destas Notas Fiscais é muito pequeno em comparação ao valor global 

contratado pelo município, e avaliou que aparentemente, por um equívoco estas não foram atestadas, não 

demonstrando má fé ou dano ao erário publico, em relação á totalidade. 

Por este motivo, também entendeu que o a alegação não tem fundamento. 

 

3) Desproporcionalidade dos gastos com combustível ao se comparar os anos de 2011/2012 com 2012/2014. 

 

Este item demandou um maior trabalho por parte da comissão, principalmente em relação à busca incessante por 

relatórios, cupons fiscais e solicitações corriqueiras através de ofícios, muitos deles com morosidade das respostas 

pelos setores e a não localização de documentos que pudessem comprovar os gastos. 

 

Por muitas vezes a comissão se dirigiu a esta controladoria na busca de apoio para obter as informações necessárias 

para embasar o trabalho a ser realizado.  
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O principal empecilho apontado pela comissão foi à busca incessante pelos cupons fiscais dos exercícios de 2011 e 

2012, os quais, após muitas idas e vindas a Secretaria de Transportes e ao setor de almoxarifado (Central e 

secundário) localizaram somente os cupons de 2012 do Fundo Municipal de Saúde. Foi realizada então, uma 

verificação por amostragem nos cupons da Saúde nos meses de fevereiro, junho e novembro contendo data, 

quantidade de litros, valor e assinatura do servidor que efetuou a compra e constatou-se que os meses inspecionados 

conferiam com as Notas Fiscais. 

 

A comissão entendeu que, se fossem localizados os cupons da Prefeitura Municipal do exercício de 2012, o resultado 

obtido seria o mesmo. 

 

A comissão verificou através dos contratos realizados que em 2013 o processo licitatório para aquisição de combustível 

foi realizado a partir de abril/2013 e para óleo diesel S-10 a partir de julho/2013. Foram realizados contratos 

emergenciais 001/13 e 002/13 para atender a demanda das Secretarias. 

 

Mediante este fato, a comissão verificou a análise da gestão municipal 2009/2012 e 2013/2016, excluindo-se ainda, 

todas as aquisições que não se referiam a combustíveis, como filtros, lavagem de veículos e outros, uma vez que a 

denúncia é sobre aquisição de combustível. 

 

Foram elaboradas planilhas comparativas das despesas evidenciadas por exercício, por competência e por secretaria 

durante todo o período citado, as quais deram maior visão à despesa realizada.  

 

Foram verificados todos os contratos de fornecimento e constatou-se que em todos os exercícios o valor da despesa 

realizada com o combustível é inferior ao valor licitado, demonstrando assim que o valor do empenho não utilizado era 

devidamente cancelado. 

 

Em relação aos relatórios solicitados sobre a frota municipal, constatou-se que o município não possui um registro de 

veículos que se encontram em manutenção ou sem condições de uso, e ao se comparar com o relatório do sistema 

patrimonial, tem-se a impressão de que todos aqueles veículos lá relacionados se encontram em perfeitas condições de 

uso, o que não condiz com a realidade. 

 

Quanto ao relatório diário de bordo dos veículos a comissão constatou que em verificação aos meses de março, agosto 

e dezembro a maioria dos veículos que possuem diário de bordo são lotados na secretaria de educação. Em relação às 

demais secretarias não foi localizado diário de bordo, ficando impossível que a comissão realizasse um levantamento 

por quilometragem. Sabemos que atualmente o município realiza o controle de Bordo de seus veículos, e que foi 

elaborada a Instrução Normativa nº 01/2014 - Decreto 55/2014 de 27/01/2014. 

 

Foram enviados ofícios aos servidores (ex-secretários) para colher informações e elucidar dúvidas, quanto à forma de 

abastecimento da frota municipal (relatado nas folhas 12 do processo 006602/2018); Quanto à guarda e arquivamento 

dos cupons fiscais (relatado nas folhas 14 do processo 006602/2018)); quanto às justificativas apresentadas pelos ex-

secretários (relatado nas folhas 18, 19 e 20 do processo 006602/2018). 
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Assim, após muitos levantamentos e relatos obtidos, a comissão considerou que o montante da diferença a maior pode 

ser justificado pela demanda de trabalho realizado no período, o que fez com que o valor pago fosse maior em 

comparação com outros exercícios, concluindo que não houve má fé e nem dano ao erário público, mediante toda a 

documentação dos autos do processo nº 11.857/2017. 

 

Toda a documentação referente a este trabalho se encontra na Unidade Central de Controle Interno deste Município e é 

composta por: 

- 04 pastas A/Z, com numeração sequencial de 01 a 1.251 contendo: 

 Notas Fiscais e  

 Relatórios Comparativos. 

 

- 05 pastas A/Z, com numeração sequencial de 01 a 2.074 contendo: 

 Atas 

 Ofícios 

 Processos  

 Cópia de Relatórios Contábeis 

 Cópia dos Contratos de Fornecimento 

 Relatório de Análise das Licitações referente 2011 e 2012 

 

 

 

É importante frisar que não foi imputado o dever de ressarcimento, já que há elementos que demonstram a prestação 

de serviço pela contratada e não se apontou a falta de interesse público nos abastecimentos realizados. Constam 

muitas Notas Fiscais emitidas pelos Postos de Gasolina, discriminando os serviços prestados, tendo inclusive o ateste 

da prestação de serviços por diversos secretários municipais. 

 

Diante do exposto, opinamos que está adequada a medida administrativa adotada pela autoridade competente, através 

da apuração dos fatos, pelo trabalho realizado pela comissão, que concluiu a inexistência de dano. 
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Encaminho o presente para ciência do Senhor Prefeito e sugiro a elaboração de Declaração de Ciência dos fatos 

contidos nos Relatórios da Comissão Especial e do Controle Interno, e que os devidos Relatórios sejam encaminhados 

ao Tribunal de Contas do Estado do ES até a data final que é dia 22/05/2018. 

 

Santa Teresa-ES, 16 de Maio de 2018. 

 

 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controlador Geral Interno 

 

Declaração 
 
 
 

Eu, Gilson Antônio de Sales Amaro, Prefeito Municipal do Munício de Santa Teresa-ES, no uso de minhas 

atribuições, DECLARO ter tomado conhecimento do Relatório Final da Comissão Especial e da Declaração do Controle 

Interno que se referem à apuração dos fatos contidos na Representação de possíveis irregularidades na aquisição de 

combustível para abastecimento da Frota nos exercícios de 2011/2012. 

 

Declaro ainda que foram adotados os procedimentos administrativos para apuração dos fatos e que foi apurado que as 

alegações não tem fundamento, não houve Dano ao Erário, portanto não foi instaurada Tomada de Contas Especial. 

 

Por este motivo, Requer ao Tribunal de Contas que seja arquivado a denúncia, tomando por base o artigo 10, inciso IV, 

da IN 32/2017 do TCEES. 

 

Santa Teresa-ES, 17 de Maio de 2018. 

 

Gilson Antônio de Sales Amaro 

       Prefeito Municipal  

 

O relatório final foi encaminhado ao Tribunal de Contas do ES através do Ofício/CGAB nº 187/2018 de 17 de Maio de 

2018. 

 
 

O TCE solicitou através de Termo de Comunicação de Diligência: 0135/2018-1 os documentos que serviram de lastro 

para a conclusão dos trabalhos, os quais foram enviados ao TCE no dia 11/09/2018 e estão sob análise da Corte de 

Contas. 

 

Conforme publicado na Portaria nº 755 de 23/01/2019 no Diário Oficial dos Poderes do Estado, o Ministério Público 

arquivou o processo: GAMPES nº 2016.0034.3689-60 – Inquérito Civil: 
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Santa Teresa-ES, 13 de Fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

____________________________________  

       Margareti Aparecida Novelli Cosme 

 

 


