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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: 2019

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,.reaiizamos 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—sa na

Unidade Central de Controlewlnterno da Prefeitura de Santa Teresa e publicados no site do municipio:

WWW. SBHÍEÍEI'GSGESQOV. bl'.

01: Aquisição de Filtros e Óleo Caterpillar para suprir a necessidades da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura

Código Objeto/Ponto Processos Base legal Universo do Amostrade controle Administrativos Procedimento Ponto de Selecionadaanalisados Controle”
Item Inexigibilidadw 1460312018 Lei 8666/93. Avaliar se as contratações por Inexigibilidade de Processo de

2.6.6 (01) e de Licitação arts. 24, 25 e dispensa ou inexigibilidade de Licitação Inexigibilidade de
26 licitação observaram as enquadrada no Licitação nª

Contas de , dispdsições contidas nos artigo 25. Caput 145032018.Gestão artigos 24 a 26 da Lei de II da Lei
Licitações. 8666/93.

ª | ªpº | Processo | Org“o ! Objeto [ Achado | M | ªª
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2.6.6 Inexigibili 14603f2018 Secretaria Aquisição d Falta d -Foi recomendado que todo Concluído
-dade Municipal Filtros e Clie Documento d os produtosaserem adquirido

de Obrase Caterpillar par exclusividade sabem a comprovação d
Infra suprir comercial preço de mercado, e nã

somente uma pequena parcel
dos produtos, conforme ficou
demonstrado neste process
em questão.

Estrutura. necessidades registrado no órgã
da Secretari de registro d
Municipal d comércio local.Obras e
Infraestrutura - Falta d

Justificativa d
preço de todos 0—
produtos
adquiridos atravé
da Inexigibilidade.

Foi recomendado que para a
próximas contratações po
Inexigibilidade fosse anexad
no processo document
registrado em órgão d
registro local, comprovandoexclusividade d
comercialização do produto
ser adquirido ou serviço a se
prestado.

Universo do Ponto de Controle: Processos de Inexigibilidade de Licitação, cujo elemento de despesa seja
Material de Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Juridica.

Amostra selecionada: 01 processo — Valor: R$ 60.429,66

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 a 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.

Nº do Processo: 1460312018

Objeto: Aquisição de Filtros e Óleo Caterpillar para suprir a necessidades da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura

Fundamentação Legal: Inexigibilidade - art. 25 inciso I da Lei Federal 8.666/93

Fornecedor: Sotreq S.A

Base Legal: Lei Federal 866611993, Instrução Normativa nº 13/2014 Versão 02 do Sistema de Compras e

Licitação.

Valor: R$ 60.429,66

1. INTRODUQÃO

Visando a atender o Pano Anual de Auditoria Interna (PAAI) relativo ao ano de 2019 foi realizada auditoria no

procedimento licitatório de Inexigibilidade do processo interno de nº 14.603/2018, com a finalidade de atender

os principios da legalidade, economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e da eficiência dos atos

e fatos praticados.
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1.2 OBJETO

O Objetivo Geral da presente auditoria constitui em atender ao ordenamento legal, detectar possiveis desvios

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

de inexigibilidade, de licitação com os normativos vigentes.

1.3. BASE LEGAL

* A Lei Federal 8656/93;

* Instrução Normativa nº 13l2014 Versão 02 do Sistema de Compras e Licitação.

1.4 FUNDAMENTAÇÃO:

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 8666/93 possui um elenco

exemgliticativo com casos desse tipo de contratação.

Em exame, inicialmente, importa notar que, observados os princípios insculpidos no caput do art. 3? da

Constituição Federal de 1988, a Administração Pública pode realizar todas as contratações que,
'ustiticadamente, sejam realmente necessárias e tenham por tim atender o interesse público, devendo

considerar, por obvio, as finalidades e funções Institucionais de cada órgão.

CONSTÍTUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municipios obedecerá aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência e, também, ao seguinte:

Quanto a 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 deverão ser,
necessaLiªmente, precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação.

Em igual sentido, importa destacar também os arts. 2º e 3º da Lei nº 8566/1993, os quais estabelecem a

necessidade de processo licitatório para as obras. serviços e compras contratadas com terceiros pelªAdministração, exceção feita apenas aos casos previstos na própria Lei nº 8666/1993. ambos dispositivo
transcritos abaixo:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Art. 37. (...)
XXI - ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienaçõe
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas a
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condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações; (gritou-se).

LEI Nº 8566/1993

Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões,
permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Art. 3º. A licitação destina-se a garantira observância do princípio constitucional da isonomia, & seleção
da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento naciona.
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os principios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, de publicidade, da probidade“
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são
correlatos.

No tocante à possibilidade de contratação por inexigibilidade. importante notar que o objeto a ser contratado él

fornecimento de Filtros e Óleos Caterpillar, enquadrado no artigo 25, inciso I da Lei 8.666l93:

Art. 25. É inexigivel a licitação quando houver inviabilidade de competição,“em especial: '
l - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca,
devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão
de registro do comércio do local em que se realizaria & licitação ou e obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

3. EXAME TÉCNICO

2.1 DOS ACHADOS

Rua Darly Nelly Vervloet, 446 - Santa Teresa — ES — CEP 29.650—000
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ANÁLISE PROCESSUAL -' iNEXiGIBILiDADE

ÓrgãoiEntidade Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES

Prºcesso nº 0146032018

Objeto: Referente à aquisição de Filtros & Oiee Caterpillar para suprir a necessidades da Secretaria Municipal
de Obras a infraestrutura do Municipio de Santa Teresa - ES.

LEGENDA: S — SIM N — NÃO NA — NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO DlSP—osnwo S N !*LEGAL f-ª
FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO — PREGÃO PRESENCUKL

UA licitação foi íormaiizeda por meio de processo administrativo. devidamente Lei nº B.BBSIQSÍautuado. protocolado e numerado? art. 38. caput
O processo foi autuado, distribuído e organizado com capa e numeração
da maioria das folhas de nº 01 a 112.

Obs.: No entanto fel localizado no processo algumas fls. sem a devida ,; '
numeração. sendo elas as folhas da Autorização de
FornecimentofExecução que seriam as de números 104 e 105, a folha da
Nota de Liquidação, e Nota de Ppagamento e 0 Comprovante de
Pagamento para a Empresa que seriam às folhas 110. 111 e 112
respectivamente.
ZIA autorização (emitida pela autoridade competente) para realização de Decreto MunicipaiInexigibilidade consta no processo? 29012016 —

Instrução *
Consta no processo o Termo de Inexigibilidade de Licitação assinado peia Normativa nª
autoridade competente o sr. Prefeito Municipal na fis. 68. 1332014 Vªrªãº 02-
3)O termo de referência consta no processo? Decreto Municipal

29612016 — IN nº

Consta Termo de Referência referente fornecimento anexado “as folhas 03 1312014 versão ººº xa 13. Portaria CGAB
08112013.

4)A justificativa para contratação (emitida pela autoridade cempeiente) consta Lei nº 10.52Di02,do processo? art. 3“. I e iII.
' Consta justificativa no Termo de Referência na fls. 03 onde 0 Secretaria
Municipai de Obras e Infraestrutura justifica:
“A contratação de empresa para fornecimento de Filtros e Óleo Caterpillar
,para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras &
infraestrutura,

' Atender necessidade de reposição de Filtro & Óleo Caterpillar para '
consumo imediato e estoque no aimoxarifado central desta Secretaria

:(para desempenho de suas atividades.
: A reposição se faz necessária em virtude da falta em estoque que ora se
observa devido ao consume regular ."

Rua Darly Nenfy Vervloet, 446 - Santa Teresa - ES - CEP 29. sao-ooo
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ANÁLÍSE PROCESSUAL — INEXIGIBILIDADÉ

ÓrgãalEntidada Prefeitura Municipal de Santa Teresa — ES

Processo nº 0146032018

Objeto: Referente à aquisição de Filtros e Óleo Caterpillar para suprir a necessidades da Secretaria Munlcipal
de Obras & Infraestrutura do Municipio de Sama Teresa - ES.

LEGENDA: &: - SIM N _ MÃO NA _ não APLICÁVEL

DESCRIÇÃO

5)Consla do processo a indicação do recurso próprio para a despesa e
comprovação da eydstência de previsão de recursos orçamentários (com a
indicação das respeclivas rubricas) que assegurem :) pagamento das
obrigações a serem assumidas no exercicio financeiro em curso. de acordo
com o raspactivo cronograma?
Consta & indicação da Dotação Orçamentária no Turma do Refarância na
fls. 10 do processo.

. Classificação Funcionai Programática: D15019.1512200M2.D16 -
M agutengão de veículos, máguinaslaguigamentoa;
Elemento de Despesas: 33903000000 - Material de Consumo:
Fonte de Recurso: 1000000 - Recursos Ordinários; Ficha: 459

Também consta no processo a informação da dotação orçamentária na
Nota de Empenho na fls. 90. porém a mesma não confere com a
informação descrita no TR a fls. 10. A ficha indicada (459) no TR não

. confere com a atividade 2.016 (Manutenção de veículos.
má quinaslequlpamentas -— Ficha: 467):

Nota de Empenho nº 000021612017- Secretaria Municipal de Obras & Infra-
estrutura
Apoio Administrativo. Valor: R$ 60.429,65
015.015!!! 5.122.000“! - 2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas

3390300000!) - Material de Consumo » Fonte de Recurso - 10010000 -
Recursos Ordinários - Ficha: 459.

Divergências encontradas:
- No TR & ficha indicada 459, não condiz cºm a atividade 2.016;
- D empenho foi realizado na ficha 459, na atividade 2.001 — manutenção
das atividades administrativas.
,. O contrato foi feito com a dotação indicada no TR — atividade 2.016.
divergente do empenho.

DISPOSITIVO ,8 N !*
LEGAL

Lei nº 856633,
art. 14

Decrelo Municipal
29052016 —

Instrução
Normativa nº

1432014 versão 02.

,:

rõjFoi elaborado termo de referência com a indicação do objeto de forma
precisa. suficiente e clara?

Foi elaborada Termo de Referência nas fls. 03 a 13. com Indicação do
objeto, com as quantidades. itens e especificações conforme solicitação
nº 6821201 8 anexada ao processo.

Decreto Municipal
ZBUFZO1 6 ——

Instrução
Normativa nº

1312014 varsão 02.

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
TeleFax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27,167.444/0001-72

“ºiª



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

LEGENDA: S — SIM N — NÃO NA — NÃO APLIGÃVEL

DESCRIÇÃO

7)0 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, & estratégia de
suprimento e o prazo de execução do contrato?
A solicitação de Pedido nº 5832018 (anexa ao Termo de Referência) traz a
quantidade1 itens e especificações dos objetos da contratação, contém o
orçamento da empresa Sofrer: com os praças praticados no mercado. O
Termo de Referencia define o Localientrega, & Avaiiaçâo do Custo e a
vigência do Contrato.

olswsmvo S N ' |“?
LEGAL

Decreto Municipal
2%!2016 —

Instrução
Normativa nª

132014 versão 02.

,:

800 tenho de relerência foi aprovado pela autoridade oompeténlo?

O Termo de Referência foi assinado pelo Secretario Municipal de Obras e

Decreto Municipal
2.900.016 - Inst.

Normativa nª

Infraestrutura conforme fls. 13. 1319014 verszo2.
9) Consta justificativa da situação do inexigibilidade, com os elementos Leinª B.SEEIQB art.necessários à sua caracterização? 25
Consta Justificativa da situação do inexigibilidade iustificada pela
Declaração da Empresa Caterpillar Brasil Comércio de Máquinas e Peças
Ltda declarando que a Empresa Sotreq S.A é única revendedora que tem
contratos de distribuição para a comercialização de produtos, peças e
serviços de assistência técnica no Estado do Espirito Santo. Consta
também a relação de lojas da Empresa Sotreq S.A nos Estados onde ela
possui a exclusividªde na revenda dos produtos da Marca Catterpillar
Brasil Comércio de Máquinas e Peças (fls. 28 a 3D].

'I (no processo contém a lustlflcaliva de preço?

3 Consta no processo copias de 4 (quatro) notas fiscais de vendas dos
produtos adquiridos nesta Inexigibilidade [Filtro e Oleo) nas fis. 23 a 26.
Porém essas notas fiscais só contemplam & produtos que constam na
solicitaçâolaquislção.

Lei nº 8.666.333.

art. 26. párag.
único. III

11 )D processo contém as razões da escolha do fornecedor ou executante?
Consta a Declaração da Empresa Caterpillar Brasil Comércio de Máquinas
e Peças Ltda declarando que a a Empresa Sotreq S.A, bem como suas
filiais são revendedoras autorizadas nos territórios compreendidos por
vários Estados, dentre os quais o Espirito Santo.

Lei 866593 art. 26
pár único, II

12) Consta demonstração do inviabilidade de Competição com documentos
que comprovem & oxclusidado. Indicação de notoriedade, dentre outros. que
demonstrem que o serviço ou matertial só podem ser executados por aquele
fomscsdor especifico.
Consta Declaração da Empresa Batterpiilar Brasil Comércio de Máquinas
e Peças Ltda declarando que a a Empresa Sotreq S.A, bem como suas
filiais são revendedoras autorizadas nos territórios compreendidos por
vários Estados, dentre os quais o Espirito Santo; > .
13)Constsrn originais das propostas oferecidas?

msm.. ,.... Luªnda.“,lWÚrb-A

Artigo 25. inciso I
da Lei 8,6561'93

-I-,>uu*' w«mm.w—r.m.-v «.... l-.
Lei nº 10.520i02.

art. 4“, V
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LEGENDA: s - sua N - NÃO NA - NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO

Consta proposta original mas fls. 1? a 20.

DISPOSITIVO S N ' i“
LEGAL ;

14) Consta comprovação por parte da empresa contrai-ada de:
14.1 Certidão Negativa de Débitos INSS;
14.2 Certidão Negativa de Débitos os Tributos Municipais e Contribuições

Federais:
14.3 Certificado de Ragulan'dade do FGTS:
14.4 Certidão de Débitos Trabalhistas

Consta & Certidão Positivas com Efeito Negativa de Débitos Contribuinte
do Município da Serra (tis. 46.3,
Certidão Positiva de Débito Fiscal com Efeito do Negativa da Rsceita
Federal do Espirito Santo (fls. ti?),
Certidão Positiva com Efeito de negativa de Débitos Rotativos aos
Tributos Federais » à Divida Ativa Da União (fls. 48),
Certificado de Regularidade do FGTS (fls. 49),
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa (ils. 50). '

Leí 8565193 art. 29

15)A minuta do contrato se for o caso, consta do processo?
Consta no processo anexada às folhas 78 a a? & Minuta do Contrato de
Fornecimento nº 00312019 celebrado entre o Município de Santa Teresa
com a Empresa Sotreq SA.

' Lei-5656193 Ariigo
BZQI

1600 parecorjuridíco aprovando o Processo de Contratação por Inexigibilidade
e o Parecer sobre a Minuta de contrato constam no processo?
Consta Parecer Jurídico sobre a Minuto do Edital do Pregão nas fis. 63 a
67.

Consta aprovação da Minuta do Contrato assinada pelo Procurador
Juridico Muncipal as folhas 78 a 89 deste processo.

Lei nº 8.6661'93,
art. 38. parágrafo

único.

17105 documentos necessários à habilitação (originais ou oôpias autenticada-s
por cartórios competentes ou por servidores da administração ou pubiimção
em órgão da imprensa oficial) constam do processo?

Foi feito o levantamento da documentação apresentada conforme anoxol
desta chair list.

Lei nº S.BEGFQS.
art. 38. XII

combinado com o
art. 32

iBiA proposta do fornecedor escolhido (com todos os detalhes: técnicos. de Decreto Municipal

preço. de prazo...) estão nos autos. 290/2016 —
instrução

Consta a proposta do fornecedor escolhido nas fls. 17 a 21 Normativa nº
132014 versão 02.

19] Houve publicação na imprensa oficial do ato de inexigibilidade, no pazo de Artigo 26, Lei5 dias 8566193
Consta na fls. 70 do processo comprovante de publicação do Termo de
Inexigibilidade do Processo 14.503!2018. com data da publicação do dia
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ANAUSE PROCESSUAL —— INEXIGIBILIDADE

ÓrgãolEntidade Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES

Processo nª 0146039018

Objeto: Referente à aquisição de Filtros e Óleo Caterpillar para suprir a necessidades da Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura do Municipio de Sonia Teresa — ES.

LEGENDA: s - SIM N — NÃO NA - não APLICÁVEL

DESCRIÇÃO olsposmvo S N '“LEGAL .ª
1711212018. O contrato por sua vez foi assinado no dia 0810112019.

2030 termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso) consta Lei nº assess.do processo? art. 38. )(
Consta no processo o Contrato de Fornecimento nº 0032019 nas fis. 91 a x
100.

Zóio comprovante da publicação do extrato do contrato consta do processo? Decreto Municipal
29012016 -

Consta comprovação da Publicação de Resumo do Contrato no Diário instrução ªº
onerar dos Municipios - DOM na fls. 103 (dia 28i0112019), “cªvªm/ª Nº

1 312014 versão 02.
25)». publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos Lei nº 8566193,
na imprensa oficial foi providenciada pela Administração até o 5“ dia útil do mês art. 61. parágrafo
seguinte ao de sua assinatura. para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data? único.
O Contrato foi assinado no dia 081012018 e a Publicação Resumida do !
Contrato foi publicada no dia zerouzms sendo o 20“ dia após a assinatura
do mesmo atendendo, assim a Lei Federal 8566393.

2. 2 DAS CONSTATAÇÓES

Constatação 01: A Declaração de exclusividade que consta no processo não foi registrada no órgão de
registro do comércio do local como determina a Lei Federal 856511993.

Verificamos no processo 14603/2018 que o documento que comprova a exclusividade da Empresa SOTREQ

S.A na comercialização dos produtos e serviços é uma Declaração da fabricante dos produtos a Empresa

Caterpillar Brasil Comércio de Maquinas e Peças Ltda. declarando que a Empresa SOTREQ S.A e revendedora

autorizada dos produtos CAT, nos territórios compreendidos pelos estados do RJ, ES, PA. MG, GO, TO, AM,

SP. MT. MS, AM, RO, AC, RO, AL, BA, CE, MA, PB, PR, PI. RN. SE, DF, sendo única distribuidora que tem

contratos de distribuição para comercialização de produtos, peças e serviços de assistência técnica no território

acima descrito sendo a responsável integral pelos serviços de assistência Técnica e fornecimento de peças de

reposição nos referidos territórios.

No entanto essa Declaração de exclusividade que consta no processo foi registrada na Junta Comercial do

Estado do Rio de Janeiro, não havendo registro da Declaração em órgão do Estado do Espirito Santo. estando
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assim em desacordo com o Artigo 25, Inciso I da Lei 8666/1993 que diz:

“Art. 25. É inexiglvei & licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

l - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só , possam ser fornecidos por produtor, empresa

ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação d
exclusividade ser feita através de alegªdo fornecido pelo órgão de registro do cºmércio do local em guª

se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou,

ainda, pelas entidades equivalentes."

Constatação 02: Do Parecer Jurídico

Consta nas fls. 63 a 67 Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal de Santa Teresa opinando pela legalidade

da contratação por inexigibilidade de licitação, desde que a comprovação de exclusividade seja feita através

de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou

o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes, nos
termos do Inciso I do art. 25 da Lei nº 8666/1993.

Para reforçar a presença de documento de exclusividade o Parecer Juridico da procuradoria Municipal citou o

que dispõe a Súmula 255 do Tribunal de Contas da União, “Nas contratações em que o objeto só passa ser

fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo e dever do agente público, responsa ve

pela contratação, a adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade da documentação

comprobatória da condição de exclusividade."

Consta também no Parecer da Procuradoria Municipal a citação de uma decisão proferida na Ação Penal

Originária nº 214ISP pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 07/05/2008, sendo Relator o
Ministro Luiz Fux.

A ação supra citada foi sobre o caso da Construção do Foro Trabalhista de Primeira Instância da Cidade de

São Paulo, onde foi contratada uma empresa por dispensa de licitação para instalação de piso elevado. Um

dos fatos apontados na denúncia de irregularidade e que o documento de exclusividade constante no processo,

uma certidão, deveria ter sido passada por atestado fornecido por órgão de registro comércio local em que se

realizaria a licitação, por tanto, São Paulo, porém a mesma foi emitida por associação sediada no Rio de Janeiro

(fls. 2.396 do Processo).

O entendimento do fato pelo Ministro Luiz Fux foi o seguinte: "não veda que carta de exclusividade seja

fornecida por órgão de Registro do Comércio com abrangência a nivel nacional, mas, ao revés, induz a

conclusão de que esses órgãos e que são competentes para tanto.”

No nosso entendimento houve uma recomendação da Procuradoria Jurídica na Conclusão do Parecer sobre a

comprovação da documentação de exclusividade or atesto fornecido ' ele (: ão de re istro do comércio

go local em qge se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço e que deveria ser seguida pela administração

pública apesar de constar o entendimento supra citado do Ministro Luiz Fux.

Constatação 03: Ausência de Justificativa de Preço de alguns produtos adquiridos no processo de]
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Inexigibilidade pelo Município de Santa Teresa.

De acordo com a Lei Federal 3666/1993 deverá conter no processo de Inexigibilidade a justificativa de preço.

Art. 26 (...) Parágrafo único. O processo de dispensa. de inexigibilidade ou de retardamento, previsto

neste artigo, será instruído. no que couber. com os seguintes elementos:
ll - razão da escolha do fornecedor ou executante

lll -justificativa do preço.

Essas exigências fundamentam—se no principio 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 iªsjjjtçativa de preço mostra-se extremamente necessaria dentro desse processo

de inexigibilidade de iicitaçao. pois resguarda o interesse púb/ico impedindo gue a administração rea/iza
contratações com sobre preco. evitando preiu/zo ao erário púb/ico.

Também, consta no Parecer Jurídico que a Administração deve demonstrar a conformidade de preço ajustado

com o valor praticado no mercado. e nas contratações por inexigibilidade de licitação, conforme inc. III do

parágrafo único do art. 26 da Lei nº 3666/1993, devendo aferir o valor praticado em contratações similares.

"Trata-se de uma condição indispensáve/ para assegurar a adequação e a vantajos/dada da contratação. Logo,

o fato de a contratação decorrer de inexigibilidade de licitação não constitui razão para afastar esse deve/“'.

(FLS. 66 do parecer Juridico).

Veriticamos que no processo 14603/2018 consta os seguintes documentos de justificativa de preço:

Foram constatadas 4 (quatro) notas fiscais emitidas pela Empresa SOTREQ S.A. sendo 3 (três) para outras

Empresas e 1 (uma) para o próprio Municipio de Santa Teresa. além de 2 (dois) orçamentos do Sistema Link

Card feito com a Empresa Tracvel.

Notas Fiscais constantes no Processo Nº de Nota Fiscal Data
Bramagran - Brasileiro Mar Granito Nº 000312212 Data 26/07/2017

Tervap Pitanga Min. e Pavimentação L Nº 000311857 Data 24/07/2017
Britacol Britas Colatina Ltda Nº 000310962 Data 10/07/2017

Prefeitura Municipal de Santa Teresa Nº 000310121 Data 23/06/2017

Orçamentos no Sistema Link Card Data
Máquina Rolo Compactador Caterpillar 06/12/2018

Máquina Patrol Motoniveladora Caterpillar 120K ' 7 06/12/2018

Constatação 04: Produtos com valorjustificados através das notas fiscais, com número inferior ao

adquirido.

Constatamos que dos 39 (trinta e nove) itens adquiridos pelo Municipio através do processo de Inexigibilidade

somente 8 (oito) itens tiveram seus valores justificados nas Notas Fiscais anexadas ao processo.

Abaixo demonstramos nas tabelas e relação dos produtos adquiridos que tiveram os seus valores justificados
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para outras empresas.

através das notas fiscais constantes no processo:

Produtos com Justificativa de Preços através de Notas Fiscais de Vendas da Empresa SOTREQ S.A

Cód. Produto Descrição do Nome do Fornecedor da Nº e Data da Nota Valor Unitário do ValorProd. Nota Fiscal Fiscal Produto pago ao Unitário pago
Fornecedor em pelo

2017 Município em
2019

1R0751.000 Filtro Bramagran - Brasileiro Nº 000312212 Data R$ 1202600 R$ 117,0000
Mar Granito 2610712017

1R0753.000 Filtro Bramagran - Brasileiro Nº 000312212 Data R$ 176,6600 R$ 168,7900
Mar Granito 2610712017

1174089.000 Elemento Bramagran - Brasileiro Nº 000312212 Data R$ 1375200 R$ 131,3200Filtro Mar Granito 2610712017
1174089000 Elemento Tervap Pitanga Min. 9 Nº 000311857 Data R$ 1375200 R$ 131 .3200

Filtro Pavimentação L 2410712017
1R0753.000 Filtro Tervap Pitanga Min. e Nº 000311857 Data R$ 178,6600 R$ 168.7900

Pavimentação L 2410712017
1R0751.000 Filtro Tervap Pitanga Min. e Nº 000311857 Data R$ 1202600 R$ 117.0000

Pavimentação L 2410712017
1R0739.000 Filtro Britacol Brites Colatina Nº 000310962 Data R$ 85,5100 R$ 83,2500Ltda 1010712017
3261644.000 Filtro Britacol Britos Colatina N“ 000310962 Data R$ 225,2800 R$ 212,8300' Ltda 1010712017
1R0751.000 Filtro Britacol Britas Colatina Nº 000310962 Data R$ 1202500 R$ 117,0000Ltda 1 01071201 7

“para o Município de Santa Teresa.

Produtos com Justificativa de Preços através de Notas Fiscais de Vendas da Empresa SOTREQ S.A

, Cód. Produto Descrição do Nome do Fornecedor Nº e Data da Nota Valor Unitário do ValorProd. da Nota Fiscal Fiscal Produto pago ao Unitário
fornecedor em pago pelo

2017 Município
em 2019

4717003000 Filtro Prefeitura Municipal Nº 000310121 Data R$ 142,6400 140,1700
de Santa Teresa 2310612017

1R0751.000 Filtro Prefeitura Municipal de Nº 000310121 Data R$ 115,6333 117.0000
Santa Teresa 2310612017

3096942000 Óleo Advanced Prefeitura Municipal Nº 000310121 Data R$ 341,7470 390,6600
de Santa Teresa 2310612017

3E9848.000 Óleo 15w40 Prefeitura Municipal Nº 000310121 Data R$ 341,0875 384,3500
20Lts de Santa Teresa 2310612017

Produtos que foram justificados através dos orçamentos do Sistema Link Card

Localizamos no processo nas fls. 57 a 60 orçamento de produtos do Sistema Link Card apresentando valores
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de 9 (nove) itens adquiridos pelo Municipio.

Identificamos que nas fls. 57 a 58 foram cotados no Sistema Link Card 10 (dez) itens para a Máquina Rolo

Compactador Caterpillar e nas fls, 59 a 60 foram cotados os mesmos 10 (dez) Itens para a Máquina Patrol

Motoniveladora Caterpillar 120K, sendo que 9 (nove) desses itens cotados foram adquiridos junto a Empresa

SOTREQ S.A nesta Inexigibilidade.

Porém constatamos que os valores cotados no Sistema Link Card, em sua maioria, Ecaram em média o dobro

do valor do orçamento e da compra, realizada pelo Município de Santa Teresa junto a Empresa SOTREQ S.A,

provavelmente pelo fato da empresa Traovel cotar e revender os produtos.

Outro fato constatado foi que os orçamentos para as Máquinas supracitadas foram feitos pelo Sistema Link

Card com a Empresa Tracvel Peças e Equipamentos de Vila Velha — ES, porém no nosso entendimento se ha

uma Declaração de exclusividade para a Empresa SOTREQ S.A comercializar os produtos e serviços da

Caterpillar Brasil Comercio de Máquinas e Peças Ltda no Estado do Espirito Santo tica inviável um orçamento

dos produtos de uma outra empresa como forma de justificativa de preço.

Entendemos que o Municipio deveria anexar preços de compras de produtos com a empresa Sotreq S.A,

reaiizadas em outros Municípios, em periodos diferentes, como forma de comprovação de valor de mercado.

Itens orçados através do Sistema Link Card e adquiridos pelo Município de Santa Teresa:

Descrição do Produto Valor do Orçamento da Valor do Orçamento da Diferença
Link Card - Empresa SOTREQ SA (unitário) (à maior)

Tracvei (unitário)

Filtro AR 245-6375 R$ 765,00 R$ 381,21 R$ 383,79
Filtro AR 1245-6376 R$ 495,00 R$ 243,12 R$ 251,88

Filtro Combustivel 1R0762 R$ 345,00 R$ 167,61 R$ 177,39
Filtro de Óleo 1R-1807 R$ 225,00 R$ 109,60 R$ 115,40

Filtro de Transmissão 3328-3555 R$ 1.010,00 R$ 507,84 R$ 502,16
Liquido Arrefecimento 4 Litros 215-4245 R$ 220,00 R$ 145,96 R$ 74,04

Óleo Motor SAE 15W40 - 3E-9848 R$ 570,00 R$ 384,35 R$ 185,65
Óleo Hidraulico Advanced BDG-6942 R$ 585,00 R$ 390,66 R$ 194,34
Óleo Transmissão SAE 50 - TX-7858 R$ 747,00 R$ 496,92 R$ 250,08

Devido principalmente ao fato da diferença de valores serem elevadas, passando na maioria dos produtos dos

100% de diferença, entre o orçamento da Empresa SOTREQ SA, que tem a exclusividade de distribuição das

peças da Caterpillar e o orçamento do Sistema Link Carci da Empresa Tracvel, não entendemos que esses

documentos (orçamentos) sejam usados como justificativa de preço dos produtos adquiridos na Inexigibilidade.
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3. DAs RECOMENDAÇÓES

3.1 Documento de exclusividade comercial registrado no órgão de registro do comércio local

Recomendamos a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e ao Setor de Licitação que ao elaborar o

processo de Inexigibilidade atente para que seja anexado ao mesmo um documento registrado em órgão de

registro local, comprovando a exclusividade da comercialização do produto a ser adquirido ou serviço a ser

prestado, atendendo assim o que determina a Lei Federal nº 8566/1993 no seu Artigo 25 Inciso I.

Recomendamos ao Setor de Licitação que verifique o Parecer Jurídico contendo as recomendações sobre a

contratação antes do andamento do processo.

3.2 Justificativa de preço de todos os produtos adquiridos através da Inexigibilidade.

Recomendamos a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para que nos próximos processos de

aquisição de produtos ou contratação de serviços por Inexigibilidade, anexa ao processo documento que

I=Iustifique o grego de todos os produtos adguiridos no processo atendendo assim o Inciso III do Art. 26
da Lei Federal 3666/1993, bem como ressaltar os Principios da Administração Pública da Legalidade,

Moralidade e Impessoalidade.

Recomendamos também que o municipio busque a comprovação de preço dos produtos que se pretende

adquirir em outros municipios aonde também houve a venda por parte da empresa Sotreq, visto que a mesma

e exclusiva na distribuição destes produtos.

4. CONCLUSÃO

Os trabalhos de auditoria tocaram aspectos relacionados a conformidade na contratação. efetuando algumas

recomendações de melhorias no processo conforme as constatações e recomendações apontadas.

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

Interno não foi possível identificar inconformidade passlvel de apontamento, mas recomendações para

melhorar a transparência no quesito justificativa de preços.

Foi recomendado que para as próximas contratações por Inexigibilidade fosse anexado no processo

documento registrado em órgão de registro local, comprovando a exclusividade da comercialização do

produto a ser adquirido ou serviço a ser prestado.

Recomendamos também que todos os produtos a serem adquiridos tenham a comprovação do preço de

mercado, e não somente uma pequena parcela dos produtos, conforme ficou demonstrado neste processo em
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questão.

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 2019.

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistêncías/recomendações apontadas neste Relatório não

deve se restringir às situações nele mencionados, visto que foram identincados 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 8666/93 que dispõe sobre normas

gerais de Licitação, os testes aplicados sobre as amostras selecionadas não identificaram irregularidades

passíveis de menção no relatorioEncaminhamos o Relatório para conhecimento das recomendações aos

setores de Licitação, Obras e para ciência do Senhor Prefeito Municipal.

Santa Teresa-ES. 30 de Maio de 2019.

Margareti Aparecida Novelli Cosme

Controlador Geral Interno

02: ACORDOS DE COOPERAÇÃO

Cód. Objeto/Ponto Processos Base legal Universo do Amostrade controle Administrativo Procedimento Ponto de Selecionadae analisados Controle
02 Acordos de 1)Processo nª: —Lei Federai Avaliar os Acordos Acordos de Acordos de

Cooperação 6444/2018 13.019/2014; de Cooperação Cooperação Cooperação:
celebrados Acordo de —Decreto celebrados entre o Firmados

entre o Cooperação: Federal municipio de Santa entre o 001/2018
município e 001/2018 8326/2016; Teresa e as municipio e 002/2018

OSC. 2) Processo nº: Decreto Organizações da 080. 003/2018
9.841/2018 Municipal Sociedade Civil. com ' 004/2018Processo: Acordo de 308/2017; base na Lei 005/2018

005708! Cooperação: -Decreto 13.019/23014.
2019 002/2018 Municipal

3) Processo nº: 404/2018
9841/2018 -instrução
Acordo de Normativa nº

Cooperação: 04/2017 do
003/2018 Sistema de

4) Processo nº: Planejamento
9841/2018 e Orçamento.
Acordo de
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ou até mesmo
uma Cessão de
Uso conforme
exigência do

Cooperação:
004/2018

5) Processo nº:
9841/2018
Acordo de

Cooperação:
005/2018

Cód. T_igg Processo Órgão Obieto Achado Prog/Alertas Situação
02 Acordo -Processo Secretari Chamamento No acordo de Recomendamos Atendida

de 6444/2018 a Público para Cooperação nª diante desse A
Cooper -Processo: Municipal atendimento das 005/2018 »— fato que todas documen
ação 9.841/2018 de necessidades dos Familia Valt, as parcerias das tação foi

-Processo Agricultor produtos rurais do não consta no Associações anexada
9841/2018 a Municipio de Santa processo com o Município as folhas
—Processo Teresa com documentos possuam prova 36/37 do
9841/2018 infraestrutura de prova de de propriedade processo-Processo básica propriedade em nome 5708/
9841/2018 (equipamentos ou posse próprio. como 2019.

agrícolas e legitima da escritura,
veículos) para o imóvel de contrato de
desenvolvimento instalação em locação.
das atividades de nome de comodato ou

agricultura e Associação outro tipo de
pecuária Família Veit. relação jurídica,

Edital.

Universo do ponto de Cºntrole: 05 Acordos de Colaboração
Amostra Selecionada: 05 Acordos de Colaboração

RURAIS DE CÓRREGO SECO E REGIÃO

Processo nº: 6.444/2018

Acordo de Cooperação: 001/2018

Entidade: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CÓREEGO SECO E REGIÃO.

Vigência: 5 anos a partir da assinatura do Acordo podendo ser prorrogado por igual período.

01) CHEK LIST E RELATÓRIO DE iNSPEÇÃO SOBRE o ACORDo DE COOPERAÇÃO DE Nº 001/2018

FIRMADO ENTRE o MUNICÍPIO DE SANTA TERESA-ES E A ASSOCIAÇÃO Dos PRODUTORES

Base Legal: Lei Federai nº 13.019/2014; Decreto Federal nº 8726/2016; Decreto Municipal nº308/2017 e

Decreto Municipal nº 404/2018 e Instrução Normativa nº 04/2017 do Sistema de Planejamento e Orçamento.
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01 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NA FORMULAÇÃO DO PROCESSO SIM NÃO NIA FLS
O Chamamento Público foi formalizada por meio de processo 01

1.1 administrativo. devidamente autuado. protocolado e numerado? O )( a 345
processo foi formalizado. protocolado com o nº 6444i2018 e numerado.
A autorização (emitida pela autoridade competente,) para realização do 91

1.2 chamamento público? Sim consta autorização para realização do )(
chamamento público assinado pelo Prefeito Municipal.
O termo de referência consta no processo com indicação do objeto de 116
forma precisa. seficlente & ciara sendo ele aprovado e rubricado em todas a 128
as folhas. Sim. Consta o Termo de Referência elaborado pela Secretaria

1 3 Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico assinado X
' pelos servidores Marla isabel Rolla - Auxiliar Administrativa. Sandriane

Kuster Nardi da Silva — Gerente Municipal e Jorge Faustino Tononi
Natalli - Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
Econômico.
Ajustíncativa para contratação (emitida pela autoridade competente) consta 116
do processo? Sim consta. Sim a justificativa encontra-se no Termo de
Referência no item 1 - Contextualização, Motivação e Justificativa. "O
presente Chamamento Público justifica-se ao atendimento das
necessidades dos produtos rurais do Municipio de Santa Teresa com

1.4 infraestrutura básica (equipamentos agricolas e veiculos] para o )(
desenvolvimento das atividades da agricultura e pecuária,
especificamente no que concerne em: Aumentar a produtividade,
renda dos produtores rurais, melhorar as condições de trabatho e de
qualidade de vida dos mesmos. contribuindo com o fortalecimento da

, agricultura de base familiar." ,
Consta o Parecer da Assessoria Jurídica da Unidade Gestora ou da 92
Procuradoria Geral do Municipio? (Art. 38, VI da Lei 8566553). Consta &

1 5 Parecer Juridica nas fls. 92 a 100 sobre a aprovação do Chamamento )( 100:' Público. Também consta Retificação do Parecer Jurídico das fls. 92 a 129 ª
1th nas fls, 129 a 130 e consta ainda Parecer Jurídico opinando pela 130;
iegaiidade da Minuta do Acordo de Cooperação na fls. 305. 305

1.6 Consta no processo Minuta de Acordo de Cooperação? Consta. )( a 3.296

02 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANALISE DAS PROPOSTAS SIM NÃO um ª'"
2.1 ºfício da Associação solicitando a inscrição da proposta. :( 229
2.2 Proposta preenchida e assinada pelo representante legal. )( 223313
2.3 Relatório de atividades realizadas paia entidade nos últimos 2 anos )( Zªg;

informação dos responsáveis pela coordenação e execução do projeto. 23? a
2 4 devidamente identificados e qualificados? Sim consta, no processo há )( 238
' também numa Declaração indicando o responsável pela Coordenação

e execução do Projeto.
25 Relação dos beneliciários & serem atendidos com o projeto com nome. x 239a' endereço. produtos agrícolas a serem escoados. 243

DOCUMENTAÇAG DE HABILITAÇAO PARA CELEBRAÇAO DE — FLSºª ACORDO DE COOPERAÇÃO S'” “ªº “'A
3.1 Plano de Trabalho conforme modelo disponibilizado, )( 2.33;
3.2 Cópia do Estatuto registrado e suas alterações. X 2:98;
33 Cópia da Ata da última eleição do quadro dirigente atual ou documento X 276 a' equivalente 277
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Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade. com endereço. 274
número o Órgão Expedidor da Carteira de Identidade e número de registro )(
no Cadastro de Pessoa Física - CPF. Consta uma Certidão contendo a
relação nominal dos dirigentes da Entidade. ,
Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ. emitida do site 259

3.5 da Secretaria da Receita Federal do Brasil. que comproveminimo de 2 X
' (dois) anos de cªdastro ativo.

Prova de Regularidade de Tributos Federais e Divida Ativa da União 293
3.6 (Certidão emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Secretaria

da Receita Federal).
><

3.7 Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual 294
Comprovação de Regularidade Perante a Fazendaiviunicipai: Certidão dos 295
Tributos Relativos relativos do Municipio de Santa Teresa - ES
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS. fornecido pela Caixa Econômica Federal.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) por meio de endereço
eletrônico: wmu.tst.jus.bricertidao
Declaração do representante legal da Organização da Sociedade Civil 298
informando que a mesma, bem como seus dirigentes não incorrem em )(
qualquer das vedações prevista no artigo 39 da Lei Federal nº 13.010 de
2014.
Comprovação de que a Organização da Sociedade Civil funciona no x 299 aendereço declarado. 300
Declaração do representante legal da Organização da Sociedade Civil sobre ' ' 303
as instalações e condições materiais da Organização. inclusive quanto a x
salubridade a segurança, quando necessárias, para a realização do objeto
pactuado; e
Prova de propriedade ou posse legitima do imóvel cujas instalações serão 301 a

3.14 necessárias à execução do objeto da parceria. como escritura, matricula do X 302
imóvel, contrato de locação, comodato ou outro tipo de relação juridica.

BAE3.9 297
XXNX3.10 296

3.11

3.12

3.13

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DO ACORDO DE çOOPERAÇÃO DE Nº 001/2018 FIRMADO ENTRE O
MUNICIPIO DE SANTA TERESA E A ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CÓRREGO SECO

E REGIAO

1. iNTRODUÇÃO

Com a tinaiidade de atender ao Plano Anual de Auditoria 2019 a Unidade Central de Controle Interno realizou
inspeção no Processo Interno 0444/2018 referente a parceria modelo Acordo de Cooperação de nº 001/2018
formalizado entre o Municipio de Santa Teresa e a Associação dos Produtores Rurais de Córrego Seco e
Região.

2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA

O Objetivo Geral da parceria entre o Município de Santa Teresa e a Associação dos Produtores Rurais de
Córrego Seco e Região e a destinação de Equipamentos Agricolas e Veículos para atender as necessidades
dos produtoresa rurais a fim de fortalecer a agricultura familiar no Municipio de Santa Teresa - ES.

O equipamento específico da parceria é a destinação através de Concessão de Uso por meio de Comodato de
um veículo Caminhao com Carroceria de Madeira, Marca Voiksvagem - VW 8.160 DELIVERY, Cor Branco,
Chassi 9531 M52P3JR813468, ano/modelo: 2017/2018, Placa PPV ?118. Estado de conservação: Ótimo

Aquirlu-se o equipamento por meio de processo municipal interno nº 8335/2017. Convênio nº 804786l2014,
firmado entre o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Municipio de Santa Teresa, com o objetivo
de fortalecer a Agricultura Familiar e o Associativismo no Município.

A parceria se justinca pelo atendimento das necessidades dos produtores rurais do Municipio de Santa Teresa
com infraestrutura básica (equipamentoas agricolas e veículos) para o desenvolvimento das atividades da
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agricultura e pecuária, especificamente no que concerne em: aumentar a produtividade, renda dos produtores]
rurais, melhorar as condições de trabalho e de qualidade de vida dos mesmos, contribuindo com o
fortalecimento da agricultura de base familiar.

3. DAS OBRIGAÇÓES DA ENTIDADE

De acordo com a Cláusula Segunda do Contrato da Parceria — Das Obrigações. Inciso I, o Município por meio
da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico possui obrigações a serem cumpridas
para a perfeita execução da parceria. Dentre as obrigações destacamos as seguintes:

* Transferir o bem a Associação;

* Designar técnicos do seu quadro para realizar o acompanhamento;

* Fiscalizar e avaliar o Acordo de Cooperação;

* Além de exigir da OSC o saneamento de eventuais irregularidades.

Também segundo a Cláusula Segunda — Das Obrigações do Contrato de Parceria - Inciso II - Da Organização
da Sociedade Civil — as principais obrigações da Entidade são as seguintes:

* Receber e colocar em funcionamento os equipamentos;

* Zelar pela conservação dos equipamentos recebidos;

* Garantir a estrutura física;

* Colocar em prática o cronograma de atendimento dos beneficiários;

* Realizar as atividades constantes no Plano de Trabalho;

* Prestar Contas da Realização das Metas;

* Apresentar Relatório Anual de Atividades desenvolvidos pela Associação;

* Assumir, por sua conta e risco, qualquer despesa referente aos equipamentos cedidos.

* Devolver os equipamentos, objeto deste instrumento, em perfeitas condições, resalvado o seu desgaste

normal;

* Ressarcir o Município em caso de perda, a qualquer titulo. ou dano do equipamento cedido.

A Entidade deve cumprir todas essas obrigações alem das outras que estão contidas na Cláusula Segunda do
Acordo de Cooperação de nº 0011201 8.

4. ACHADOS E CONCLUSÃO

Na inspeção realizada no processo 6.4441201 & nos documentos da formalização da parceria e da Associação
dos Produtores Rurais de Córrego Seco e Região contidas no mesmo, constatamos que a formalização do
Acordo de Cooperação de nº 001/2018 encontra-se regular e em conformidade com a Lei Federal nº
13.019/2014 e suas alterações posteriores não sendo encontrado nenhuma evidência de irregularidade.

Ressaltamos que neste momento somente foram analisados os documentos para a formalização da parceria e
posteriormente serão realizadas inspeções e avaliações nos Relatórios Anuais de Acompanhamento das
atividades desenvolvidas e visitas in foco a Associação contemplada na parceria.

Santa Teresa, 12 de Abril de 2019

02) CHEK LIST E RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SOBRE O ACORDO DE COOPERAÇÃO DE Nº 002/2018
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FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA-ES E A APROMAI -ASSOCIAÇÃO DOS
PRODUTORES E MORADORES DA ÁREA DE INFLUENCIA DA RESERVA BIOLÓGICAAUGUSTO

RUSCHI.

Will: 9641/2018

Acordo de Coogeraçâo: 002I2018

Entidade:, ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E MORADORES DA AREA DE INFLUENCIA DA RESERVA

BIOLÓGICAAUGUSTO RUSCHI -APROIVIAI

Vigência: 5 anos a partir da assinatura do Acordo podendo ser prorrogado por igual periodo.

Base Legal: Lei Federal nº 13.019i2014; Decreto Federal nº 8726/2016; Decreto Municipal nº308l2017 e

Decreto Municipal nº 404!2018 e Instrução Normativa nº 04/2017 do Sistema de Planejamento.

01 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NA FORMULAÇÃO oo PROCESSO SIM NÃO NA FLS
O Chamamento Público foi fon-nalizada por meio de processo 01 a

1 1 administrativo. devidamente autuado, protocolado e numerado? 0 X 529' processo foi formalizado, protocolado com o nº 9.841i2018 e
numerado. ,
A autorização (emitida pela autoridade competente) para realização do 105

1.2 chamamento público“? Sim consta autorização para realização do X
' chamamento público assinado pelo Sr. Prefeito Municipai.

Consta no processo o termo de referência com indicação do objeto de 03 a
forma precisa. seticiente e clara sendo ele aprovado e rubricado em 1 19
todas as folhas. Sim. Consta o Termo de Referência elaborado pela
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico xassinado pelos servidores Maria Isabel Rolla - Auxiliar

' Administrativa, Sandriane Kuster Nardi da Silva - Gerente
Municipal e Jorge Faustino Tononi Natalli - Secretaria Municipal de
Agricultura e Desenvolvimento Econômico.
A justificativa para contratação (emitida pela autoridade competente) 03
consta do processo? Sim consta. ”O Presente Chamamento Público
justifica-se ao atendimento das necessidades dos produtos rurais
do Município de Santa Teresa com infraestrutura básica

1.4 equipamentos agricolas para o desenvolvimento das atividades de ::
agricultura e pecuária. especificamente no que concerne em:
aumentar a produtividade, renda dos produtores rurais, melhorar
as condições de trabalho e de qualidade de vida dos mesmos,
contribuindo com o fortalecimento da agricultura de base familiar.”

1.3

' Consta o Parecer da Assessoria Jurídica da Unidade Gestora ou da 96 a
Procuradoria Geral do Municipio? (Art., 38. VI da Lei 8.666f93). Consta ' * 104;
Parecer Jurídica nas fls. 96 a 104 pela legalidade de formalização 411
do Edital do Chamamento Público. Há também Parecer Juridico )(

1'5 opinando favoravelmente aos procedimentos adotados (Edital e
Processo de Seleção) fis. 411. Consta ainda Parecer Jurídico
opinando paia legalidade da Minuta de Acordo de Cooperação na
fls. 411 verso.

Consta no processo Minuta do Acordo de Cooperação? Sim consta a 4141.6 . _ X aMinuta de Acordo de Cooperaçao. 422
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02 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANALISE DAS PROPOSTAS SIM NÃO NIA EL

? 2.1 Oficio da Associação solicitando e Inscrição da proposta. )( 207 :. 209
2.2 Proposta preenchida e assinada pelo representante legal. Sim consta )( ?2 o

211
2.3 Relatorio de atividades reaiizadas pela entidade nos últimos 2 anos X a

215
Informação dos responsáveis pela coordenação e execução do projeto, 216

2—4 devidamente identificados e qualificados? Consta uma Declaração X
indicando o responsável pela Coordenação e execução do Projeto.

2 5 Relação dos beneliciários & serem atendidos com o projeto com nome, )( 2:18' endereço. produtos agrícolas a serem escoados. 219

! DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE -— FLS' ºª ACORDO DE COOPERAÇÃO ª"“ “ªº "'A
i 3.1 Plano de Trabalho conforme modelo disponibilizado. x 221

235

237
3.2 Cópia do Estatuto registrado e suas alterações. x ª

246

3 3 Cópia da Ata da última eleição do quadro dirigente atual ou documento )( 247, ' equivªienle '
Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade. com endereço. 248

3 4 número e Órgão Expedidor da Carteira de Identidade e número de )(
registro no Cadastro de Pessoa Física - CPF. Consta uma Certidão

. contendo a relação nominal dos dirigentes da Entidade.
Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —- CNPJ. emitida do 249

3.5 site da Secretaria da Receita Federal do Brasil. que comgrove minimo )(
' . deg (dois) anos de cadastro ªtivo.

Prova de Reguiarldade de Tributos Federais & Divida Ativa da União 250
3.6 (Certidão emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela )( '

Secretaria da Receita Federal).

3.7 Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual. )( 251
3 B Comprovação de Regularidade Perante a Fazenda Municipal: Certidão X 252

' dos Tributos Relativos relativos do Municipio de Snta Teresa - ES
3 9 Certificado de Regularidade do Fundo de Granlia por Tempo de Serviço :( 253

' FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
' 3 10 Certidão Negativa de Débiotos Trabalhistas (CNDT) por meio de x 254' endereço eletrônico,? ,

Declaração do representante Iegai da Organização da Sociedade Civil . 255
3 “ informando que a mesma, bem como seus dirigentes não incorrem em X
' qualquer das vedações prevista no artigo 39 da Lei Federal nº 13.0101192014. , _ _

312 Comprovação de que a Organização da Sociedade Civil iunciona no X 256' endereço declarado. 257
Declaração do representante legal da Drganlzaçào da Sociedade Civil , 258

3.13 sobre as instalações e condições materiais da Organização. inclusive )(
guanto a salubridade- a segurança. quando necessárias.
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Prova de propriedade ou possa legitima do imóvel cujas instalações 259
3 14 serão necessárias à execução do objeto da parceria, como escritura, X a. 262matrícula do imóvel. contrato de locação, comodato ou outro tipo de

relação jurídica.
Declaração do representatnte legal da organização da sociedade civil
de que se compromete a apresentar os documentos relativos às
instalações (licença ambiental. galpão adequa-do para instalação do

, 3.15 objeto e energia eletrica compativel. do item a ser contemplado. na 1:
seguinte forma: (LOTE 03 - SECADOR. TIPO DE CAFÉ). como
condição por assinatura do Acordo de Cooperação. sob pena da
desclassificação conforma modelo do Edital.

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃQDE Nº 00212018 FIRMADO
ENTRE O MUNICIPIO DE SANTA TERESA E A ASSOCIAÇAO DE PRODUTORES E

MORADORES DA AREA DE INFLUENCIA DA RESERVA BIOLOGICA AUGUSTO RUSCHI —
APROMAI.

1. iNTRODUçÃO

Com a finalidade de atender ao Plano Anual de Auditoria 2019 a Unidade Central de Controle Interno realizou
inspeção no Processo Interno de nº 9.841/2018 referente a formalização de pecerias do Municipio de Santa
Teresa com Entidades Municipais da Sociedade Civil no modelo Acordo de Cooperação.

O presente Relatório de inspeção e do Acordo de Cooperação de nº CDZ/[2018 formalizado entre o Município
de Santa Teresa e a Associação de Produtores e Moradores da Área de Influência da Reserva Biológica
Augusto Ruschi — APROMA].

2.0BJETlVOS

O Objetivo Geral da parceria entre o Municipio de Santa Teresa e a Associação dos Produtores e Moradores
da Area de influência da Reserva Biológica Augusto Ruschi - APROMAI - é atender as necessidades dos
produtores rurais a fim de fortalecer a agricultura familiar no Municipio de Santa Teresa - ES.

O objetivo especiãco (equipamento) da parceria é um veiculo Retroescavadaira, Tipo Cabine Fechada, Marca
JCB. Modelo 3C 4x4, Cor Amarelo. Chassi SORGCXT'I'VJ2674901, Série 2674901, Placa: PPW1116, Estado
de Conservação: Ótimo, repassado pelo Município a Entidade atraves de Concessão de Uso por meio de
Comodato.

'O equipamento foi adquirido pelo Municipio por meio de Contrato de Doação com encargos, nº 0122/2018,
processo nª 80157998, firmado entre o Estado do Espirito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca e o Município de Santa Teresa. com o objetivo de fortalecer a
Agricultura Familiar e o Associativismo no Municipio.

A parceria se justifica pelo atendimento das necessidades dos produtores rurais do Município de Santa Teresa
com infraestrutura basica (equipamentoas agricolas e veículos) para o desenvolvimento das atividades o
agricultura e pecuária. especificamente no que concerne em: aumentar a produtividade, renda dos produtoreª
rurais, melhorar as condições de trabalho e de qualidade de vida dos mesmos, contribuindo com o
fortalecimento da agricultura de base familiar.

3. DAS OBRIGAÇÓES DA ENTIDADE

De acordo com a Cláusula Segunda do Contrato de Parceria — Des Obrigações, inciso I, o Município por meio
da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico possui obrigações a serem cumpridas
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para a perfeita execução da parceria. Dentre as obrigações destacamos as seguintes:

* Transferir o bem a Associação;

* Designar técnicos do seu quadro para realizar o acompanhamento da parceria;

* Fiscalizar e avaliar o Acordo de Cooperação;

* Exigir da OSC o saneamento de eventuais irregularidades.

Também segundo a Cláusula Segunda — Das Obrigações do Contrato da Parceria, Inciso II a Organização da
Sociedade Civil tem como principais obrigações:

* Receber e colocar em funcionamento os equipamentos;

* Zelar pela conservação dos equipamentos recebidos;

* Garantir a estrutura física;

* Colocar em pratica o cronograma de atendimento dos beneticiàrios;

' * Realizar as atividades constantes no Plano de Trabalho;

* Prestar Contas de Realização das Metas;

* Apresentar Relatório Anual de Atividades desenvolvidos peia Associação;

* Assumir, por sua conta e risco, qualquer despesa referente aos equipamentos cedidos.

* Devolver os equipamentos, objeto deste instrumento, em perfeitas condições, resalvado o seu desgaste
normal;

* Ressaroir o Município em caso de perda, a qualquer título, ou dano do equipamento cedido.

A Entidade deve cumprir todas essas obrigações e as demais contidas na Cláusula Segunda do Acordo de
Cooperação de nº 002/2018.

4. ACHADOS E CONCLUSÃO

Na inspeção realizada no processo 9341/2018 de formalização da parceria e nas documentações da
Associação dos Produtores e Moradores da Área de Influência da Reserva Biológica Augusto Ruschi -
APROMAI, contidas no mesmo, constatamos que a formalização do Acordo de Cooperação de nº 002/2018
encontra—se regular e em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações posteriores, não
sendo encontrado nenhuma evidência de irregularidade,

Ressaltamos que neste momento foram analisados os documentos para formalização da parceria e
posteriormente serão feitas inspeções e avaliações nos Relatórios Anuais de Acompanhamento das atividades
desenvolvidas e visitas in foco a Associação contemplada nesta parceria.

Santa Teresa, 12 de Abril de 2019

03) CHEK LIST E RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SOBRE o ACORDO DE COOPERAÇÃO DE Nº 003l2018

FIRMADo ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA-ES E A ASSOCIAÇÃO DOS CAFEICULTORES DA

COMUNIDADE RIO xv DE AGOSTO E REGIÃO

Processo nº“: 9841/2018
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Acordo de Coogeragão: 003/2018

Entidade: ASSOCIAÇÃO DOS CAFEICULTORES DA COMUNIDADE DO RIO XV DE AGOSTO E REGIÃO.

Vigência: 5 anos a partir da assinatura do Acordo podendo ser prorrogado por igual periodo.

Base Legal: Lei Federal nº 13.019/2014; Decreto Federal nº 8726/2016; Decreto Municipal nº308l20'17 e

Decreto Municipal nº 404/2018 e Instrução Normativa nº 04/2017 do Sistema de Planejamento e Orçamento.

01 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NA FORMULAÇÃO DO PROCESSO
O Chamamento Público foi formalizada por meio de processo ' 01 a

1 1 administrativo. devidamente autuado. protocolado e numerado? 0 X 529' processo foi formalizado. protocolado com o nª 93413018 e numerado 'das fls. 01 a 529. ,
A autorização (emitida pela autoridade competente) para realização do 105

1.2 chamamento público? Sim consta autorização para realização do X
chamamento público assinado pelo Sr. Prefeito Municipal.
O termo de referencia consta no processo com indicação do objeto de 03 a
forma precisa. seticiente e clara sendo ele aprovado e rubricado em todas 14

, as folhas. Sim. Consta o Termo de Referência elaborado pela Secretaria
1.3 Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Económico [Marla isabel x

Rolla - Auxiliar Administrativa, Sandriane Kuster nardl da Silva -
Gerente Municipal e Jorge faustino Tononi Nat.-alli - Secretario
Municipal de Agricultura e Desenvolvimentomn Económico).
Ajustificativa para contratação (emitida pela autoridade competente) consta 03
do processo? Sim consta no Termo de Referência na Contextualização,
Motivação & Justificativa. "O presente Chamamento Público justifica-
se ao atendimento das necessidades dos produtores rurals do

1 4 Município de Santa Teresa com infraestrutura básica equipamentos )(' agricolas para o desenvolvimento das atividades da agricultura e
pecuária. especificamente no que concerne em: aumentar a —
produtividade, renda dos produtores rurais, melhorar as condições de
trabalho e de qualidade de vida dos mesmos, contribuindo com o
fortalecimento da agricultura de base familiar."
Consta o Parecer da Assessoria Juridica da Unidade Gestora ou da ' A " 96 a
Procuradoria Geral do Município? (Art. 38. Vi da Lei 8.666193). Consta 104;

411Parecer Juridica nas fls. 96 a 104 pela legalidade da formalização do
1 5 Edital do Chamamento Público. Há também Parecer Juridico )(' opinando favoravelmente aos procedimentos adotados (Edital e

Processo de Seleção) fls. 411. Consta ainda Parecer Jurídico
opinando pela legalidade da Minuta do Acordo de Cooperação na tie.
411 verso.

1 6 Consta no processo Minuta do Acordo de Cooperação? Sim consta )( 428 a' Minuita do Acordo de Cooperação. 436
02 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRlA PARA ANALISE DAS PROPOSTAS SIM NÃO MIA FLS

2.1 Oficio da Associação solicitando a inscrição da proposta. x , 150
2.2 Proposta preenchida e assinada pelo representante legal. )( 11%;
2.3 Relatorio de atividades realizadas pela entidade nos últimos 2 anos X 11527?

Informação dos responsáveis pela coordenação e execução do projeto. 158
2.4 devidamente identificados e qualificados? Consta uma Declaração :(

indicando o responsável pela Coordenação e execução do Projeto.
160

2 5 Relação dos beneficiários a serem atendidos com o projeto com nome, )(
' endereço. produtos agricolas & serem escoados.
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“
"ªªa”; ». »

“flª ,rEREsào 'º

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA CELEBRAÇAO DE — FLS“ºf ACORDO DE COOPERAÇÃO , ª"“ “ªº “'A
3.1 Plano de Trabalho conforme modelo disponibilizado. :: 226%?
3.2 Cópia do Estatuto registrado e suas alterações. :( 228853
3 3 Cópia da Ata da última eleição do quadro dirigente atuat ou documento )( 236' equivalente

Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade. com endereço. 287a
3 4 número e Órgão Expedidor da Carteira de Identidade e número de registro )( , 288no Cadastro de Pessoa Física - CPF. Consta uma Certidão contendo a

relação nominal dos dirigentes da Entidade.
' inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -- CNPJ. emitida do site 289

3.5 da Secretaria da Receita Federal do Brasil. que comprove mínimo de 2 X
(dois) ªnos de cadastro ativo.
Prova de Regularidade de Tributos Federais e Divida Ativa da União 290

3.6 (Certidão emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Secretaria X
da Receita Federal).

3.7 Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual )( 291
3 B Comprovação de Regularidade Perante a Fazenda Municipal: Certidão dos X 292' Tributos Relativos relativos do Municipio de Santa Teresa — ES
3 9 Certificado de Regularidade do Fundo de Grande por Tempo de Serviço :( 293

' FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
3 10 Certidão Negativa de Débiotos Trabalhistas (CNDT) por meio de endereço 294. ' xeletrônico. ,

Declaração do representante iegal da Organização da Sociedade Civit 295
3 11 informando que a mesma. bem como seus dirigentes não incorrem em )(

' qualquer das vedações prevista no artigo 39 da Lei Federal nº 13.010 de
2014.

3 12 Comprovação de que a Organização da Sociedade Civil funciona no X 298 a' endereço declarado. 297
Declaração do representante legal da Organização da Sociedade Civil 298

3.13 sobre as instalações e condições materiais de Organização. inclusive )(
quanto à salubridade e segurança, quando necessárias.
Prova de propriedade ou possa legítima de imóvel cujas instalações serão 299 a

3.14 necessárias à execução do objeto da parceria, como escritura. matricula do ' x 300
imovel. contrato de locação. comodato ou outro tipo derelaçâo juridica.
Declaração do representatnte legal da organização da sociedade civil de
que se compromete a apresentar os documentos relativos às instalações
(licença ambiental. galpão adequado para instalação do objeto e energia )(
elétrica compatível,. do item a ser contemplado. na seguinte fon-na: (LOTE
03 — SECADOR. TIPO DE CAFÉ). como condição por assinatura do Acordo
de Cooperação. sob pena de desclassiticação conforme modelo do Edital-

3.15

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2018 FIRMADO ENTRE O
MUNICIPIO DE SANTA TERESA E A ASSOCIAÇAO DOS GAFEICULTORES DA COMUNIDADE DO RIO

XV DE AGOSTO E REGIAO

1. INTRODUÇÃO

Com a finalidade de atender ao Plano Anual de Auditoria 2019 a Unidade Central de Controle Interno realizou
inspeção no processo inetrno 9841/2018 que estabelece parcerias do Municipio de Santa Teresa com Entidade
Municipais da Sociedade Civil através do instrumento Acordo de Cooperação.

Esse relatório de inspeção e sobre e parcerias modelo Acordo de Cooperação de nº 003/2018 formalizado
entre o Município de Santa Teresa e a Entidade Associação dos Cafeicultores da Comunidade do Rio XV de
Agosto e Região.

2. OBJETIVOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

O Objetivo Geral da parceria entre o Municipio de Santa Teresa e a Associação dos Cafeicultores da
Comunidade Rio XV de Agosto e Região e atender as necessidades dos produtores rurais a tim de fortalecer a
agricultura familiar no Municipio de Santa Teresa - ES.

O objetivo específico da parceria é a Concessão de Uso por meio de Comodato de equipamentos destinado
ao uso agricola. Sendo eles:

* Veiculo, tipo de Passageiros, Marca Fiat, Modelo MOBI 1.0 4P, Cor Branco, Chassi 980341A5XJY524609,
ano 2017/2018. Placa: PPW 4250, Estado de Conservação: Ótimo;

* Trator, tipo Agricola para trator 75 CV, Marca New Holland, modelo TT4030, Cor Azul, série TSTCR401093,
Chassi HCCZTT75AHCGG4348, ano 2017. Estado de Conservação: Ótimo;

ªCarreta, Tipo Agrícola para Trator 75 CV. marca Vmaq, Modelo: V—4000, Cor Verde, Estado de Conservação:timo.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de Contrato de Doação com encargos, nº 048/2018, processo nº
79184200 E nº 77195—590, firmado entre o Estado do Espirito Santo e o Município de Santa Teresa, por
intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, com o objetivo de
ifortalecer a Agricultura Familiar e o Associativismo no Município.

A parceria se justifica pelo atendimento das necessidades dos produtores rurais do Municipio de Santa Teresa
com infraestrutura básica (equipamentoas agrícolas e veículos) para o desenvolvimento das atividades da
agricultura e pecuária, especificamente no que concerne em: aumentar a produtividade, renda dos produtora
rurais, meihorar as condições de trabalho e de qualidade de vida dos mesmos, contribuindo com o
fortalecimento da agricultura de base familiar.

3. DAS OBRIGAÇÓES DO MUNICÍPIO E DA ENTIDADE

De acordo com a Cláusula Segunda do Contrato de Parceria - Das Obrigações, Inciso I, o Municipio por meio
da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico possui obrigações a serem cumpridas
para a perfeita execução da parceria. Dentre as obrigações destacamos as seguintes:

* Transferir o bem a Associação;

* Designar técnicos do seu quadro para realizar o acompanhamento;

* Fiscalizar e avaliar o Acordo de Cooperação;

* Alem de exigir da OSC o saneamento de eventuais irregularidades.

Também segundo a Clausula Segunda - Das Obrigações do Contrato de Parceria - Inciso li - Da Organização
da Sociedade Civil tendo como principais obrigações:

* Receber e colocar em funcionamento os equipamentos;

* Zelar pela conservação dos equipamentos recebidos;

* Garantir a estrutura física;

* Colocar em prática o cronograma de atendimento dos beneficiários;

* Realizar as atividades constantes no Plano de Trabalho:

* Prestar Contas de Realização das Metas;

* Apresentar Relatório Anual das Atividades desenvolvidos pela Associação;

Rua Darly Nerty Vervioet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo
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* Assumir, por sua conta e risco, qualquer despesa referente aos equipamentos cedidos.

* Devolver os equipamentos, objeto deste instrumento, em perfeitas condições, resalvado o seu desgaste

normal;

* Ressarcir o Municipio em caso de perda, a qualquer titulo, ou dano do equipamento cedido.
A Entidade deve cumprir todas essas obrigações além das outras contidas na Cláusula Segunda do Acordo de
Cooperação de nº 003/2018.

4. ACHADOS E CONCLUSÃO

Na inspeção realizada no processo 9.841/2018 de formalização da parceria e nas documentações da
Associação dos Cafeicultores da Comunidade Rio XV de Agosto e Região contidas no mesmo, constatamos
que a formalização do Acordo de Cooperação de nº 003/2018 encontra-se regular e em conformidade com a
Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações posteriores. não sendo encontrado nenhuma evidência de
irregularidade.

Ressaltamos que neste momento somente foram analisados os documentos para a formalização da parceria e
posteriormente serão feitas inspeções e avaliações nos Relatórios Anuais de Acompanhamento das atividades
desenvolvidas e visitas in loco a Associação contemplada nesta parceria.

Santa Teresa - ES, 12 de Abril de 2019

04) CHEK LIST E RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SOBRE O ACORDO DE COOPERAÇÃO DE Nº 004/2018

FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA-ES E AASSOCIAÇÃO DOS CAFEICULTORES DE

BAIXO TABOCAS E REGIÃO

Processo nº: 9841/2018

Acordo de Cooperação: 004/2018

Entidade: ASSOCIAÇÃO DOS CAFEICULTORES DE BAIXO TABOCAS E REGIÃO

Vigência: & anos a partir da assinatura do Acordo podendo ser prorrogado por igual período.

Base Legal: Lei Federal nº 13.019/2014; Decreto Federal nº 8726/2016; Decreto Municipal nº308/2017 e

Decreto Municipal nº 404/2018 e Instrução Normativa nº 04/2017 do Sistema de Planejamento e Orçamento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

01 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NA FORMULAÇÃO DO PROCESSO SIM nÃo um FLS

0 Chamamento Público foi formalizada por meio de processo 01 a
“ administrativo. devidamente auluado, protocolado e numerado? D x 529' processo foi formalizado, protocolado com o nº 934112018 enumerado. ,

A autorização (emitida. pela autoridade competente) para realização do 105
1.2 chamamento público? Sim consta autorização para reaiização do X

chamamento público assinado pelo Prefeito Municipal.

O termo de referência consta no processo com indicação do objeto de 0348forma precisa, sefioiente e clara sendo ele aprovado e rubricado em todas
as folhas. Sim. Consta o Termo de Referência elaborado pela

1.3 Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico X
Maria Isabel Rolla - Auxiliar Administrativa, Sandriane Kuster Nardi
da Silva — Gerente Municipal e Jorge Faustino Tononi Natal|] -
Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico.
A Justificativa para contratação (emitida pela autoridade competente) 03
consta do processo? Sim consta justificativa no item 1 -
Contextualização, Motivação e Justificativa. “O presente
Chamamento Público justifica—se ao atendimento das necessidades
dos produtos rurais do Municipio de Santa Teresa com Infraestrutura

1.4 básica equipamentos agrícolas para o desenvolvimento das x
atividades da agricultura e pecuária, especificamente no que
concerne em: Aumentar a produtividade. renda dos produtores
rurais, melhorar as condições de trabalho e de qualidade de vida dos
mesmos. contribuindo com o fortalecimento da agricultura de basefamiliar." , , ,
Consta o Parecer da Assessoria Juridica da Unidade Gestora ou da 96 a
Procuradoria Geral do Município? (Art. 38, VI da Lei 8.666f93). Consta 104;
Parecer Jurídica nas fis. 96 a 104 pela legalidade da formalização do , 411

15 Edital do Chamamento Público. Há também Parecer Jurídico )(' opinando favoravelmente aos procedimentos adotados (Edita e
Processo de Seleção] fls, 411. Consta ainda Parecer Jurídico
opinando pela legalidade da Minuta do Acordo de Cooperação na
fls. 411 verso.

1.6 Consta no processo Minuta do Acordo de Cooperação? )( 22% ª

02 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIAPARAANÁLISE DAS PROPOSTAS »SIM NÃO MIA FLS
2-1 Oficio da Associação solicitando a inscrição da proposta. X 1 55
2.2 Proposta preenchida e assinada peio representante legal. Sim consta )( 1? ªsª

2.3 Relatório de atividades realizadas pela entidade nos últimos 2 anos )( 13%:
informação dos responsáveis peia coordenação e execução do projeto. 17? a

2.4 devidamente identificados e qualificados? Consta uma Declaração x 178
Indicando o responsável pela Coordenação e execução do Projeto.

2 5 Relação dos beneficiários e serem atendidos com o projeto com nome. x 179 a' 181endereço. produtos agrícolas a serem escoados.

DOGUMENTAÇAO os HABILITAÇAO PARA OELEaRAçAo os — FLSºª ACORDO DE COOPERAÇÃO SIM NAO MIA
3.1 Plano de Trabalho conforme modelo disponibilizado. ! 33353
3.2 Cópia do Estatuto registrado e suas alterações. : X 3326;
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3 3 Cópia da Ata da última eleição do quadro dirigente atual ou documento ): 324 a' equivalente 325
Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade. com endereço, 326a

3 4 número e Órgão Expedidor da Carteira de Identidade e número de registro :: 327no Cadastro de Pessoa Física - CPF. Consta uma Certidão contendo a
relação nominal dos dirigentes da Entidade.
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —— CNPJ. emitida do 328

355 site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que comgrove minimo de x
2 (dois) anos de cadastro ativo. ,
Prova de Regularidade de Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao 329

3.6 (Certidão emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela x
Secretaria da Receita Federal).

3.7 Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual x 330
3 & Comprovação de Regularidade Perante a Fazenda Municipal: Certidão x 331

' dos Tributos Relativos relativos do Municipio de Santa Teresa - ES
3 9 Certificado de Regularidade do Fundo de Grantia por Tempo de Serviço :: 332' FGTS, fornecido pela Caixa Economica Federal.

Certidão Negativa de Débiotos Trabalhistas (CNDT) por meio de endereço 3333'10 eletronico. x
Declaração do representante legal da Organização da Sociedade Civil 334

311 informando que a mesma. bem como seus dirigentes não incorrem em x
' qualquer das vedações prevista no artigo 39 da Lei Federal nº 13.010 de

2014.
Comprovação de que a Organização da Sociedade Civil funciona no 335 a

3.12 endereço declarado. Encontra-se também no processo na fis. 336 0 x 336comprovante de residência da Associação. ,
Declaração do representante legai da Organização da Sociedade Civil 337

3.13 sobre as instalações e condições materiais da Organização. inclusive ::
quanto à salubridade a_eegurança, quando necessarias.
Prova de propriedade ou posso legitima do imóvel cujas instalações serão 338 a

3.14 necessárias à execução do objeto da parceria., como escritura, matricula :: 340
do imóvel. contrato de locação. comodato ou outro tipo de relação Juridica.
Declaração do representatnte legal da organização da sociedade civil de 341
que se compromete a apresentar os documentos relativos às instalações
(licença ambiental. galpao adequado para instalação do objeto e energia

3.15 eletrica compatível. do item a ser contemplado. na seguinte forma: (LOTE , x
03 - SECADOR, TIPO DE CAFÉ). como condição por assinatura do
Acordo de Cooperação, sob pena de desclassiticação conforma modelo
do Edital. Sim consta

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NO ACORDO DEFOOPERAÇÃO Nº 004I'2018 FIRMADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA E A ASSOCIAÇAO_DOS CAFEICULTORES DE BAIXO TABOCAS E

REGIAO

1JNTRODUÇÃO

Com a finalidade de atender ao Plano Anual de Auditoria 2019 a Unidade Central de Controle Interno realizou
inspeção no processo interno 9841/2018 referente e parcerias celebradas entre o Municipio e Entidades
Municipais da Sociedade Civil por meio de Acordos de Cooperação.

A Inspeção deste relatório foi realizada no Acordo de Cooperação de nº 004/2018 formalizado entre o Municipio
de Santa Teresa e a Associação dos Cafeicultores de Baixo Tabocas e Região.

2. OBEJTIVO E JUSTIFICATIVA

O Objetivo Geral da parceria entre o Município de Santa Teresa e a Associação dos Cafeicultores de Baixo
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Tabocas e Região e a destinação de Equipamentos Agricolas e Veiculos para atender as necessidades dos
produtoresa rurais a tim de fortalecer a agricultura familiar no Municipio de Santa Teresa - ES.
Os equipamentos destinados a Associação na forma de Concessão de Uso por meio de Comodato são os
seguintes:

* Plaina, Tipo Traseira, Marca Assis, Modelo PT 2300. Estado de Conservação: Ótimo;

* Secador, Tipo de Café, Marca Palini e Alves, Modelo PA—SR/10 120 sacos. Estado de Conservação: Ótimo;

* Tanque, Tipo de Resfriamento de Leite, Marca Reafrio, Modelo 1000 L. Estado de Conservação: Ótimo.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de Contrato de Doação com encargos, nº 0122/2018, processo nº
77310926, firmado entre o Estado do Espirito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricuitura,
Abastecimento. Aquicultura e Pesca e o Municipio de Santa Teresa, com o objetivo de fortalecer a Agricultura
Familiar e o Associativismo no Municipio.

A parceria se justifica pelo atendimento das necessidades dos produtores rurais do Municipio de Santa Teresa
com infraestrutura básica (equipamentoas agricolas e veículos) para o desenvolvimento das atividades da
agricultura e pecuária. especificamente no que concerne em: aumentar a produtividade, renda dos produtores
rurais, melhorar as condições de trabalho e de qualidade de vida dos mesmos, contribuindo com o
fortalecimento da agricultura de base familiar.

3. OBRIGAÇÓES DO MUNICÍPIO E DA ENTIDADE

De acordo com a Cláusula Segunda do Contrato da Parceria - Das Obrigações - Inciso I, o Municipio por meio
da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico possui obrigações a serem cumpridas
para a perfeita execução da parceria. Dentre as obrigações destacamos as seguintes:

* Transferir o bem à Associação;

* Designar técnicos do seu quadro para realizar o acompanhamento;

* Fiscalizar e avaliar o Acordo de Cooperação;

* Além de exigir da 080 o saneamento de eventuais irregularidades

Também segundo a Clausula Segunda - Das Obrigações do Contrato de Parceria - Inciso il - Da Organização
da Sociedade Civil tem como principais obrigações:

* Receber e colocar em funcionamento os equipamentos;

* Zelar pela conservação dos equipamentos recebidos;

* Garantir a estrutura fisica;

* Colocar em prática o cronograma de atendimento dos beneficiários;

* Realizar as atividades constantes no Plano de Trabalho;

* Prestar Contas da Realização das Metas;

* Apresentar Relatório Anual de Atividades desenvolvidos pela Associação;

* Assumir, por sua conta e risco, qualquer despesa referente aos equipamentos cedidos.

* Devolver os equipamentos, objeto deste instrumento, em perfeitas condições, resalvado o seu desgaste

normal;

“* Ressarcir o Município em caso de perda. a qualquer título. ou dano do equipamento cedido.

A Entidade deve cumprir todas essas obrigações e as demais contidas na Cláusula Segunda do Acordo de

Rua Darly Natty Vervloet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29650-000
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Cooperação de nº 004/2018.

4. ACHADOS E CONCLUSÃO

Na inspeção realizada no processo 9.841/2018 de formalização da parceria e nas documentações da
Associação dos Cafeicultores de Baixo Tabocas e Região contidas no mesmo, constatamos que a formalização
do Acordo de Cooperação de nº 004/2018 encontra—se regular e em conformidade com a Lei Federal nº
13.019/2014 e suas alterações posteriores não sendo encontrado nenhuma evidência de irregularidade.

Ressaltamos que neste momento somente foram analisados os documentos para formalização da parceria e
posteriormente serão feitas inspeções e avaliações nos Relatórios Anuais de Acompanhamento das atividades
desenvolvidas e visitas in loco à Associação contemplada na parceria.

Santa Teresa, 12 de Abril de 2019

05) CHEK LIST E RELATÓRIO DE tNSPEÇÃO SOBRE o ACORDO DE COOPERAÇÃO DE Nº 005/2013

FIRMADO ENTRE o MUNICÍPIO DE SANTA TERESA-Es E AASSOCIAÇÃO FAMÍLIA VALT

Processo nº: 9841/2018

Acordo de Cooperação: 005/2018

Entidade: ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA VALT

Wgência: 5 anos a partir da assinatura do Acordo podendo ser prorrogado por igual periodo.

Base Lega]: Lei Federal nº 13.019/2014; Decreto Federal nº 8726/2016; Decreto Municipal nº308/2017;

Decreto Municipal nº 404/2018 e Instrução Normativa nº 04/2017 do Sistema de Planejamento e Orçamento.

01 DOCUMENTOS usasse/Amos NAFORMULAÇÃO DOPROCESSD Sim Não N/A Fls
O Chamamento Público foi formalizada por meio de processo 01 a

11 admlnistrativo, devidamente autuada, protocolado e numerado? 0 X 529' processo foi formalizado, protocolado com O nº 9341/2018 e
numerado.

, A autorização (emitida pela autoridade competente) para realização do , 105
1.2 chamamento público? Sim consta autorização para realização do X

' chamamento público assinada pelo Sr. Prefeito Municipal.
O termo de referência consta no processo com indicação do objeto de 03 a
forma precisa. seficiente e clara sendo ele aprovado e rubricado em 14
todas as foíhas. Sim. Consta o Termo de Referência elaborado pela

1 3 Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico X' (Maria Isabel Rella - Auxiliar Admlnlstraliva, Sandriane Kuster nardi
da Silva - Gerente Municipal a Jorge faustine Tenant Natalli —
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimentomn
Econômico).

Rua Darly Nerty Ven/lost, 446 —- Santa Teresa — ES — CEP 29.650—000
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A justiiioativa para contratação (emitida pela autoridade competente) 03
oonsta do processo? Sim consta Justificativa no Plano de Trabalho no
item 1 - Contextualização, Motivação e Justificativa. "O presente
Chamamento Público justifica—se ao atendimento das necessidades
dos produtos rurais do Municipio de Santa Teresa com

1.4 infraestrutura básica equipamentos agrícolas para o X
desenvolvimento das atividades da agricultura e pecuária,
especificamente no que concerne em: aumentar a produtividade,
renda dos produtores rurais, melhorar as condições de trabalho e
de qualidade de vida dos mesmos. contribuindo com o
fortalecimento ªgªtura de base familiar."
Consta o Parecer da Assessoria Juridica da Unidade Gestora ou da 96 a
Procuradoria Geral do Município? (Art. 35. Vl da Lei 8566/93). Consta 104;
Parecer Juridica nas fls. 96 a 104 pela legalidade da formalização 411

1 5 do Edital do Chamamento Público. Hà também Parecer Juridico )(' opinando favoravelmente aos procedimentos adotados (Edital e
Processo de Seleção) fls. 411. Consta ainda Parecer Jurídico
opinando pela legalidade da Minuta do Acordo de Cooperação na
fls. 411 verso.

1.6 Consta no processo Minuta do Acordo de Cooperação? )( 436543

02 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANÁLISE DAS PROPOSTAS SIM NÃO N/A FLS
2.1 ºfício da Associação solicitando a inscrição da proposta, )( 133' 19
2.2 Proposta preenchida e assinada pelo representante legal. Sim consta )( 1:13. . . . . . . . 192 a
2.3 Relatorio de atiwdades realizadas pela entidade nos ultimos 2 anos x 199

informação dos responsáveis pela coordenação e execução do projeto, 200
2.4 devidamente identlflcados & qualificados? Consta uma Declaração indicando D )(

responsável pela Coordenação e execução do Projeto.

2 5 Relação dos beneficiários a serem atendidos com o projeto com nome. 3: 202
endereço, produtos agrícolas a serem escoados.

DOCUMENTAÇÃO DE giABILITAçAº PARA CELEBRAÇÃO DE - FLSºª ACORDO oe coopeençeo SIM NAO um
3.1 1 Plano de Trabalho conforme modelo disponibilizado. )( 3:42;

3.2 Cópia do Estatuto registrado e suas alterações. )( 321 ª '
3 3 Cópia da Ata da última eleição do quadro dirigente atual ou documento )( 365' equivalente

Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, 366
número e Orgão Expedidor da Carteira de Identidade e número de X

3'4 registro no Cadastro de Pessoa Fislca — CPF. Consta uma Certidão
contendo a relação nominal dos dirigentes da Entidade.
Inscrição no Cadastro Nacional de Paseo Juridica — CNPJ, emitida do site 367

3.5 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que comprove minimo de 2 )((dois] anos de cadastro ativo. ,
Prova de Regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União — 368

3.6 (Certidão emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Seo-atada
da Receita Federal).

><

3.7 Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual 369
Comprovação de Regularidade Perante a Fazenda Municipai: Certidão dos )( 370
Tributos Relativos relativos do Município de Santa Teresa - ES

Rua Darly Natty Vervioet, 446 -— Santa Teresa — ES —— CEP 29. 650-000
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' Comprovação de Regularidade Perante a Fazenda Municipal: Certidão dos )( 370
Tributos Relativos relativos do Municipio de Santa Teresa - ES

33 Certincado de Regularidade do Fundo de Granda por Tempo de Serviço )( 371
FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

3 19 Cem'dão Negativa de Débiotos Trabalhistas (CNDT) por meio de endereço )( 372' eletrônico.
Declaração do representante legal da Organização da Sociedade Civil 373

3.11 infomando que a mesma, bem como seus dirigentes não inoorrern em X '
. qualquer das vedações prevista no artigo 39 da Lei Federal nº 13.010 de

2014.

3.12 Comprovação de que a Organização da Sociedade Civil funciona no )( 374eendereço declarado. 375
Declaração do representante legal da Organização da Sociedade Civil 376

3-13 sobre as instalações e condições materiais da Organização, Inclusive )(quanto à salubridade a segurança, quando necessárias. ,
Prova de propriedade ou possa legitima do imóvei cujas instalações serão 377 e
necessárias à execução do objeto da parceria, como escritura, matricula 410
do imóvel, contrato de locação, comodato ou outro tipo de rotação

3 -14 juridica. Não consta nenhum documento de Prova de propriedade X
ou posse em nome da Associação. Consta nos processos
documentos de propriedade ou posse legítima em nome dos
membros da diretoria da Associação nas fls. 377 a 410.
Declaração do representante legal da organização da sociedade civil de
que se compromete a apresentar os documentos relativos às instalações

3.15 (licença ambiental, galpão adequado para instalação do objeto e energia )(
elétrica compatível, do item a ser contemplado, na seguinte forma: (LOTE
03 - SECADOR, TIPO DE CAFÉ), como condição por assinatura do Acordo
de Cooperação, sob pena de desclassificação conforma modelo do Edital.

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 00512918 FIRMADO ENTRE o
MUNICIPIO DE SANTA TERESA E A ASSOCIAÇAO FAMILIA VALT

1. INTRODUÇÃO

Com a finalidade de atender ao Plano Anual de Auditoria 2019 a Unidade Central de Controle Interno reaiizou
inspeção no processo interno 9841/2018 que estabelece parcerias entre o Município de Santa Teresa e
Entidades Municipais da Sociedade Civil no modelo Acordo de Cooperação.

O presente Relatório de Inspeção foi realizado com base no Acordo de Cooperação de nº 0051201 8 formalizado
entre o Município de Santa Teresa e a Associação Familia Vait.

2. OBJETIVOS

O Objetivo Geral da parceria entre o Municipio de Santa Teresa e a Associação Familia Valt é para atender as
necessidades dos produtores rurais a tim de fortalecer a agricultura familiar no Municipio de Santa Teresa - ES.

Os equipamentos que são o objetivo específico da parceria foram destinados em forma de Concessão de Uso
por meio de Comodato. sendo eles:

* Trator, tipo Agricola para Trator 75 CV, Marca New Holland, modelo "IT-4030, Cor Azul, série TS7CR401141,
Chassi HCCZ'I'I'TSVHCG64056, Estado de Conservação: Otimo;

gCarreta Tipo Agricola para Trator 75 CV, Marca: Vmaq. Modelo V-4000. Cor Azul, Estado de Conservação:timo;

Rua Dany Nanfy Vervioet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29650-000 .
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* Grade, Tipo Aradora para Trator 75 CV, Marca Kohler, Modelo: GACZ45 143428, Cor vermelho, série: 18/0637.
Estado de Conservação: Ótimo.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de Contrato de Doação com encargos, nº 01 221201 8, processo nº
TTStOQZG, firmado entre o Estado do Espirito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca e o Município de Santa Teresa, com o objetivo de fortalecer a Agricultural
Familiar e o Associativismo no Município.

A parceria se justifica pelo atendimento das necessidades dos produtores rurais do Municipio de Santa Teresa
com infraestrutura basica (equipamentoas agrícolas e veículos) para o desenvolvimento das atividades da
agricultura e pecuária, especificamente no que concerne em: aumentar a produtividade, renda dos produtores
rurais, melhorar as condições de trabalho e de qualidade de vida dos mesmos, contribuindo com o
fortalecimento da agricultura de base familiar.

3. DAS OBRIGAÇÓES DO MUNICÍPIO E DA ENTIDADE

De acordo com a Cláusula Segunda - Das Obrigações — do Contrato da Parceria, Inciso I, o Municipio por meio
da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico possui obrigações a serem cumpridas
para a perfeita execução da parceria.

As principais obrigações são:

* Transferir o bem a Associação;

* Designar técnicos do seu quadro para realizar o acompanhamento da parceria;

* Fiscalizar e avaliar o Acordo de Cooperação;

*Além de exigir da 080 o saneamento de eventuais irregularidades.

Também segundo a Clausula Segunda - Das Obrigações - do Contrato da Parceria inciso II - Da Organização
da Sociedade Civil, que tem como principais obrigações:

* Receber e colocar em funcionamento os equipamentos;

* Zelar pela conservação dos equipamentos recebidos;

* Garantir a estrutura fisi'ca;

* Colocar em prática o cronograma de atendimento dos beneficiários;

* Realizar as atividades constantes no Plano de Trabalho;

* Prestar Contas da Realização das Metas;

* Apresentar Relatório Anual das Atividades desenvolvidos pela Associação;

* Assumir, por sua conta e risco, qualquer despesa referente aos equipamentos cedidos.

* Devolver os equipamentos, objeto deste instrumento, em perfeitas condições, resalvado o seu desgaste

normal;

* Ressarcir o Municipio em caso de perda, e qualquer título, ou dano do equipamento cedido.

A Entidade deve cumprir todas essas obrigações além das outras que estão contidas na Cláusula Segunda do
Acordo de Cooperação de nº 0052018.

4. ACHADOS E CONCLUSÃO

Rua Darly Natty Vervloet, 446 — Santa Teresa - ES — CEP 29. 650-000
TeleFax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167.444/0001-72 “&



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

l :”l

WA Tartes?-
:IV

Inspecionando a parceria supra citada identinoamos que no item 3.14 do Cheq List. assim como no item Tªlalinea “m" do Edital de Chamamento Público de nº 010/2018, não consta no processo documentos de prov
de propriedade ou posse legitima do imóvel de instalação em nome da Associação Familia Valt.

Foi localizado documentos de prova de propriedade em nome de menbros da diretoria que representam as 3
(três) famílias que compõem a referida Associação.

Recomendamos diante desse fato que todas as parcerias das Associações com o Município possuam
prova de propriedade em nome próprio, como escritura, contrato de locação, comodato ou outro tipo
de relação jurídica, ou até mesmo uma Cessão de Uso conforme exigência do Edital.

Outro fato da parceria é que a Associação Familia Valt e uma associação familiar com poucos membros e
odos eles praticamente de mesma famiia, porém conforme relatado tanto na proposta quanto no Plano de

Trabalho formalizado a Associação beneficia de forma indireta, toda a comunidade a seu entorno abrangendo
cerca de 10 famílias, num total de 50 pessoas. De acordo com relatos da Secretaria Municipal de Planejamento
essa pratica de ajudar outros agricultores vizinhos que não fazem parte juridicamente da Associação é
permitida, além de contar ponto a favor para a Associação em possiveis parcerias futuras com órgãos públicos.

Ressaltamos que neste momento somente foram analisados os documentos de formalização da parceria e
posteriormente serão realizadas por esta Unidade Central de Controle Interno inspeções e avaliações nos
Relatórios Anuais de Acompanhamento das atividades desenvolvidas e visitas in foco a Associação
contemplada com esta parceria.

Santa Teresa, 12 de Abril de 2019

Douglas Luiz Novelli Margareti Aparecida Novelli Cosme
Analista Pública Interno Controladora Geral Municipal

Dem_3__is Itens Avaliados pelo Controle Interno
Rua Darly Neniy Vervioet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29.650—000
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03: Serviços de Arbitra em para o exercício de 2019.
c cló Tigo Preces Órg'o Obieto Achado ProgIAlerta Situaçãoso 5
03 Pregão 014513! Secretaria Contratação de Empresa especializada em - — Concluído

13512018 de Esportes emenda da Secretaria Municipal de
eLazer- EsporteseLazer.

“Amostra Selecionada: 01 Pregão — Valor: R$ 155.477,20
Presencial 2018 Municipal Femiços de arbitragem para atender &

Nº do Processo: 014.613I2018
Nº Pregão: 000135I2018
Fornecedor: Diversos
Objeto: Contratação de Empresa especializada em serviços de arbitragem para atender a demanda da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Fundamento legal: Lei 10.520/2002; Lei 8566/93
Valor: R$ 155.477,20 (Cento e cinquenta e cinco reais, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte centavos).

1. INTRODUQÃO

A presente auditoria fundamenta—se no processo número externo 00564712019, visando atender ao Plano Anual

de Auditoria Interna (PAAI) relativo ao exercicio 2019, realizando auditoria de conformidade mediante a

utilização da modalidade licitatória Pregão, em suª forma presenciªl, com a finalidade de verificar o
atendimento dos principios 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 possiveis 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 0 Pregão Presencial nª 135I2018. seus contratos e a execução, que teve como

objetivo a CONTRA TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM para atender

a demanda da secretaria municipal de esportes e lazer.

1.2 FUNDAMENTAÇÃO:

« Lei 1052012002;

«' Decreto Municipal nº 5392013;

( Instrução Normativa 14 — Aquisição de bens e serviços comuns mediante pregão, com contrato -
Decreto nº 290/2016.

1.3 METODOLOGIA UTILIZADA:

A metodologia adotada nesse trabalho pode ser assim resumida:

Rua Darly Nerty VervIoet, 446 — Santa Teresa - ES — CEP 29. 650-000
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Inicialmente, fOi elaborado um roteiro de verificação (Check List) a partir das regulamentações contidas na Lei

nº 10.520/02, Lei 8666/93 e Edital. 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: veriicar a adequação quanto à execução do contrato.

2. EXAME TÉCNICO:

As técnicas de auditoria utilizadas nesse trabalho foram exame documental, com aplicação de roteiros de

verificação (Check List), teste de observância, Exames Físicos e Avaliação do Controle Interno quanto a

realização desses Eventos esportivos.

2.1 CHECK LIST:

Rua Darly Nerty Vervloef, 446 —- Santa Teresa — ES — CEP 29650—000 "”T“
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CHECK-LIST PARA PREGAO PRESENCIAL (COMPLETO)

ÓrgãolEntIdade: Municipio de Santa Teresa—ES
Processo nº: 014.613l2018

Pregão nº: Pregão Presencial nº 1351'2018
LEGENDA: S —- SIM N - NÃO NA - NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO DISPOSITI N Fis.VG ' A
LEGAL

FORMALIZAÇÃD DO PROCESSO ,
UA licitação foi formalizada por meio de prooosso administra—tivo. devidamente Lei nº G1 eautuado. protocolado na numerado? B.BEGFQS,
O processo 0145132018 foi autuado, distribuído o organizado com capa e art. 38. 432
numeração de folhas sequenciais de nª 01 a 432. caput
ZJA automação (emitida pela autoridade competente) para realização da licitação Decreto rt“consta do pro-cesso? 3555100, 23
Consta na folha de despacho & autorização do Sr. Prefeito Municipal para Anexo !. art.abertura do processo licitatório. ?ª, i e art. ,

21, V

SJA justificativa para contratação (emitida pela autoridade competente) consta da Lei nºprocesso? 10.520!02.
Consta no Termo de Referência justificativa: art“ 3“. I e
"O municipio do Santa Teresa tem por cultura a realização de diversas "L e
competições, que encontram fundamento na necessidade de realizações de DECfelº "º
políticas públicas na área do esporte e lazer. Dentro dessas competições 3555300. 03
acontecem competições de futsal, futeboi de campo, futebol society, Anexo I. ªfí-
handebol e voleibol além de competições de desporto escolar e participação ªº: “ª- "'ª" 'ª
em competições infantis. Todas essas competições demandam a necessidade ªn- Z'L |
de contratação da empresa especializada em arbitragem para que tenhamos
êxito nos certames".
4]Consta do processo a indicação do recurso próprio para e despesa e Decreto nº
comprovação da existencia de previsão de recursos orçamentários (oem & 3.555i00.
indicação das respectivas rubricas) que assegurem (: pagamento das obrigações & Anexo I. arL
serem assumidas no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo 21, IV e Leicronograma? nº 8.666i93.
Consta no Termo de Referência e indicação da dotação orçamentária: art. ?º. 5 2ª. 10
914015.2781200012.001 -— Manutenção das atividades administrativas III (pªra
Elemento de despesa: 3390300000 -— Outros Serviços de Terceiro Pessoa Sªviªnº) ºuJuridica - Fonte Recursos: 1001 — Próprios — ª"- 14—Ficha: Ficha Orçamento 2019 Cªpª" (Pªrª

compras)

Consta ainda, Notas de Prá Empenho nª: 5i2019, 6:201-9. 772019 o Gizmº. 23353 '
5)Fol elaborado termo de referência com a indicação do objeto de forma precisa. Decreto nºsuficiente e clara? 3.555i00.
Consta Termo de Referência indicando como objeto a contratação de empresa Anexo 1. art.
especiaiizada em serviços de arbitragem para atender e demanda da ªº. I ,
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, contendo os itens e especificações 03 a 22
dos objetos da contratação conforme a solicitação nº ?4?l2018:

. Serviço de Arbitragem de Copas e Campeonatos infantis de futebol
de campo;

. Serviço de Arbitragem de Campeonatos de Futebol ? society amador;

. ãarviço cie Arbitragem de Campeonatos de Futsal;

. Serviço de Arbitragem de jogos escolares de Santa Teresa:

. Serviço de Arbitragem de Torneios de Futebol de Campo;
- Serviço de Arbitragem de Torneios Handebol e Voleibol;
. Serviço de Arbitragem de Campeonatos de Futebol de Campo

Amador.
630 termo de referencia contém elementos capazes de propiciar a avaliação do Decreto nº
custo pela Administração. diante de orçamento detalhado, considerando os preços 3555100.
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CHECK-[IST FIRE Fª REGAO PRESENCIAL (COMPLETO)

ÓrgãolEntidade: Município de Santa Teresa-ES
Processo nº: 014.61312018

Pregão nº: Pregão Presencial nº 13512010
LEGENDA: s - SIM N — NÃO NA - NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO DISPOSITI S N 'N Fls.VO A ,
LEGAL

praticados no mercado. & delínlçâo dos métodos. e estratégia de suprlmento & o Anexo I. art.prazo de execução do contrato? 8“. II
O Termo de Referencia contém no Item 5 — Forma de Prestação dos Serviços:
Os serviços serão solloltados de acordo com o Calendário das Atividades
Esportivas do ano de 2010. e conforme especificações e quantidades :: na aestabelecidas na Autorização de Fornecimentº. 22
No item ª — Avaliação do Custo - O custo estimado da contratação e os
respectivos valores máximos foram apurados mediante preenchimento de
planilha de custos elou pesquisas de preços praticados no mercado em
contratações similares, conforme orçamentos:
campeonato Mauricio Liga Liga RM

M.D.Duane Wlavelhence ColallnenseA Comercial
Promoções Desportos polo Esp. Sports

Capas 9 9.900,00 10.650,00 10.500,00 10.440,00
Campeonato
s Infantis de
futebol decampo (30) ,
Campeonato 37.500,00 39.000,00 38.000,00 33.000,00
5 de Futebol
7 society
amador (7100)
Campeonato 33.000,00 40.000,00 ' 30.000,00 30.500,00s deFutsal(100) “_
jogos 23.075,00 24.700,00 24.700,00 24.378,00
escolares de
Santa Temsa
(85)
Torneios de 7.100,00 7.600,00 7.000,00 7.500,00
Futebol deCampo (201 , ,
Torneios 10.350,00 11.100,00 ' 10.500,00 10.950,00Handebol e
Voleibol (30)
Campeonato 41.600,00 44.000,00 43.000,00 43.041,00
5 de Futebol
de Campo
Amador (00)
TOTAL ..... . ..... 167.525,00 177.850,00 176.700,00 174.609,00

Item 11 — Vigência do contrato
O prazo de vigência do contrato será de 12 meses a partlr de sua asslnatura
(0810142019 3 0770112020].
710 termo de referência fui aprovado pela autoridade com peter-Ite? , Decreto nº
O Termo de Referência fol asslnado pelo Secretário Munlclpal de Esportes e 3555100. 13
pelo responsável por sua elaboração. Apexa I. art.8 . III. “a"

510 termo de referência consta do processo? Decreto nº 03 a 13“Sim. 3.555.010,
Anexol art-
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CHECK-LIST PARA PREGÃO PRESENCIAL (COMPLETO)

Órgão—Entidade: Municipio de Santa Teresa-ES
Processo nº: 014.61 312018

Pregão nº: Pregão Presencial nº 13512018
LEGENDA: s - SIM N - NÃO NA - NÃO APLICÁVEL ,

DESCRIÇÃO DISPOSITI N Fls.' VO A
LEGAL, 21. tl ª

SJA designação do pregoeiro e da equipe de apoio consta do processo? Decreto nº ,Sim. Consta PortarIaICGAB 14012018. 3u555f00, 7354
Anexo !. art.
21. VI

10,10 edital e respectivos anexos (quando for o caso) constam do processo? Decreto nº 29! 42sim. 1555100, 4372
A minuta Anexada às folhas 29 a 42. e os anexos as folhas 43 a 72. Anexo '. art.21, VI" e 818 94
A Edital as folhas 31 a 94, e os anexos as folhas 95 a 123. Lª' "” os a8.666.533. 123art, 38. | 4“
11)O edital e respectivos anexos (quando for o caso) foi concebido de acordo com Lei nª ]os ditames da legislação (vide check—list do edital]? 10.520i02, !art. 4". III e _ iForam atendidos os item 29 o 80 deste chuck list. Lei nº

8,6665315.
art. 40

12JA minuta do contrato. se for o caso. consta do processo? Decreto nº 99 a
A Minuta do Contrato (anexo I!) é parte integrante do Edital; 3555100. 107
Constam também, após a licitação. as minutas dos contratos de Prestação do Anexo *. art. 296 aServiços números uns. nor, ODE & comme. 2% IX 355
13)O parecer Juridico aprovando as minutas do editei e do contrato consta do “Decreto nºprocesso? 355300. '76 a 80
Consta parocerjuridico sobre a minuta do Edital: Anexo 1. art: 234
Consta parecerjuridioo sobre o procedimento da licitação: 21. V" ª La!

nª 8.666f93.art. 38.
parágrafo
único.

' 14JOs comprovantes das pubilcações do edital resumido constam do processo? Decreto nº 124
Sim. Foi publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal (pag. 124). no 3555300. 125
DONUES (51519125). no Diário Oficial do Estado (pagdZB), no Jornal Metro Anexo I, lrt. 125(pagAZT). 21. XII e Lei 127Todos no dia 03122018. nº 856633., art. 38. It
15)Foi respeitado o prazo de 8 dias úteis entre a divulgação da licitação (publicação Lei nº 124do aviso do edital) e a realização do evento? 10.520I02. 125
Sim, a Publicação foi no dia 031232018 e a licitação foi no dia 17l12!2018. art. 4“. V 126

127

1630 aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela Decreto nªlegislação? 3.555i'00.até R$ 160 mit (DOU e internet) Anexo 1. art. 124
de R$ 160 mil a R$ 650m|l (DOU. internet e jornal do grande circulação local) 11, | 125
acima do R$ 650 mil (DOU, intomot e jornal de grande circulação regional ou 126nacional) 12?
Foi publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, DOMIES, no
Diário Oficial do Estado. no Jornal Metro. Site oficial do Município

www.sa ntate-resraesgovbr ,
1?)05 documentos necessários à habituação (originais ou cópias autenticadas por Decreto nº
cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão 3555100.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

CHECK—LIST PARA PREGÃO PRESENCIAL (COMPLETO)

ÓrgãolEntidade: Município de Santa Teresa—ES
Processo nº: 014.6131'2018

313550 nº: Pregão Presencial nº 13512018
LEGENDA: S — SIM N —— NÃO NA - NÃO APLICÃVEL

DESCRIÇÃO DISPOSITI N Fls.VO . ALEGAL ,
da Imprensa olíclal) constam do processo? Anexo |. en.
Sim. Foi verificado e feito o levantamento da documentação apresentada 21. X e Leiconforme anexo ! deste check 082. "º 355593. 131 oCredenciamento: paginas 131 o 180 art. 38. XII 150
Hablllta ão: Juridlca, Regularidade Fiscal e Trabalhista, qualificação técnica e combinadoqualificação econômico financeira. Páginas com º art. 216 a, , ªº 274
18305 origlnals das propostas escritas constam do processo? Decreto nº
Constam os enVoIopes contendo a documentação referente às propostas 3555030. 18151ofertadas pelas empresas participantes do certame. Anexo I. art. 215

21. )(
10)Consta do processo a ata da sessão do pregão. contondo. sem prejuízo de Decreto nº
outros. o registro dos licitantes credenciados. das propostas escritas e verbais 3,5355100.
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para Anexo 1, art.habilitação e dos recursos interpostos? 21, XI
Consta Ata da Sessão do Pregão realizada no dia 1771212018. Participaram as
empresas Deplzzol Esportes e Eventos Ltda—ME. Ita Esportes Ltda ME,
Braseiro Comércio e Serviços Ltda ME. RM Comercial Sports ME E Mauricio
M. D. Duarte Promoções e Eventos Esportivos ME. ,

Lote Mªuricio Ita Braseiro RM Depizzol
M.D.Duarte Esportes Comercio Comercial Esportes
Promoções Ltda ME e Serviços Sports Ltda e Evento 751 10.250,00 10.200,00 10.280,10 9.600,00 9.357,00 22793lances .................. ............. 9.345,00

2 24.100,00 22.750,00 24.212,580 21.775,00 22.035,00
lances . ............................. . ...................................... .. , 21.377,50

3 38.100,00 35.000,00 38.125,00 36.000,00 34.700,00
lances .................... 34.600,00 ..................................................

4 30.800,00 35.000,00 38.875,00 34.500,00 35.400,00
lances ....................................................... 34.500,00 ................

5 7.200,00 7.000,00 7.200,00 6.800,00 7.200,00
lances .................. 6.555,00

6 43.350,00 40.000,00 43.413,60 42.400,00 39.520,00lances 30.500,00 ' ................. ................
7 10.500,00 10.500,00 10.599,90 9.600,00 9.660.110

lances ...................................................... 9.600,00 ................

As empresas classificados foram devidamente habilitados & declaradas
vencedoras do certame. Houve anuência de todos os presentes.
20303 pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação constam do Lei nºprocesso? 8.606f93.
Sim. Consta na Folha do despacho o parecer ]urldloo sobre o procedimento art. 38. VI 284
licitatório em atendimento ao edital.
21)Os atos de adjudicação do objeto da licitação constam do processo? Lei nºSim. Em 27 de Dezembro de 2018. 8566/93, 290

art. 38310
22305 elos de homologação do objeto da Ilcltação constam do processo? Lol nº
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

CHECK-LIST PARA PREGÃO PRESENCIAL (COMPLETO)

ÓrgãolEntidade: Municipio de Santa Teresa-ES
Processo nº: 014.61 3!201 8 ,
Pregão nº: Pregão Presencial nº 13512018

LEGENDA: S -— SIM N - NÃO NA —- NÃO APLICÃVEL

DESCRIÇÃO DISPOSITI N Fis. 3.VO A "
LEGAL

Sim. Em 27 de Dezembro de 2018. 8156633, 291
art. 30.1!"

23)0 comprovante da divulgação do resultado de licitação constam do processo? Decreto nº
3.555f00.

Sim. Consta publicação no nomes do Resultado de Licitação, no dla Anexo '. art. 289211132010. 21. XII
2410 termo de contrato ou Instrumento equivalente (conforme o caso) consta do Lei nºprocesso? 8566193.Constam Contratos de Prestação de Serviçoc: , art. 38. )(Contrato Prestador Valor
00612019 Deplzzol Esportes e Eventos Ltda — ME R$ 30.722,20 361 900712019 Ita Sports Ltda . ME R$ 41.155,00 425
008l2019 R M Comercial Sports Ltda - ME R$ 44.100,00
009!2019 Mauricio M. D. Duarte Promoções e R$ 39.500,00

Evantos Esportivos METOTAL R$ 155.477,20
25,035 comprovantes da publicação do extrato do contrato consta do processo? Decreto nº 376
Constam as publicações dos resumos dos contratos de Prestação de 355500, 393
Serviços nº 005, 007, 008 e 0092019 no DOWES' no dia 230112019. Anexo !. art. 40921. X" 425
26)A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus adilemenlos na Lei nª
imprensa oficial foi providenciada pela Administração até o 5“ dia útil do mês 8566193. 375
seguinte ao de sua assinatura. para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data? art. 61. 393
ºs Contratos foram assinados no dia 0801112019 o sua publicação no dia parágrafo 409231002019 único 425
27089 for o caso. constam do processo recursos eventualmente apresentados pelos Lei nºlicitantes e respectivas manifestações e decisões? 83556193. -Não houve recursos. art 38, VIII
28339 for o caso, consta do processo despacho de anulação ou de revogação da Lei nªlicitação? 8,6665713. -
Não houve anulação ou revogação da Licitação. art. 38, IX

EDITAL

PREÃMBULO
29)No preâmbulo do edital consta o seu número de ordem em série anual? Lei nºSim. Pregão Presencial nª 13512018 856693, 32art. 40.

caput
303040 preâmbulo do edital conste o nome da repartição interessada? Lei nº
Repartição Interessada e seu setor: Municipio de Sania Teresa por meio da 8.656.033. 32pregoeiro e sua equipe. art. 40.

caput

31)No preâmbulo edital consta a modalidade de licitação utilizada? ' Lei nº8666193. 82Modalidade: Pregão art. 40,
caput

Siªmese o objeto envolva a prestação de serviços, no preâmbulo edital consta 0 Lei nº
regime de execução escolhido? (empreitada por preço unitário, por preço global, 8.666.033, 32lnleoral ou tarefa): arL 40.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do ESpírito Santo

CHECK—LIST PARA PREGAO PRESENCIAL (COMPLETO)

ÓrgãoIEntIdade: Município de Santa Teresa-ES
Processo nº: 0145132018
Pregão nº: Pregão Presencial nº 13552018

LEGENDA: s - SIM N - NÃO NA — NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO DISPOSITI N Fls.VO A
LEGALRegime de Execução: Serviço capui _

33)No preâmbulo edItaI consta que o tipo de "citação escolhido é o menor preço? Lei nº
10.520. art.Tipo de Licitação: Menor Preço por Lote ªº- )( ºDecreto nº 82
3555300.
Anexo I. art.
aº, V e Lei
nº 8565393.arL 40,
caput?

343Eslá claro se o julgamento será feno por Item eu pelo menor preço global? Lei nº
356683,

Critério para juigamento & classificação das propostas (pag. 89 —— item ta) ª“. 40- 89"Menor preço por Lote". caput
combinado
com o art.
40. VII

35)Consla do edital a deHnIção precisa. suflciente e clara do objeto, bem como a Decreto nº
IndIcaçâo dos locais. dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do 3.555. art.
edital. e o local onde será reallzada a sessão públiua do pregão? 11. II 32
Objeto do Pregãº: Contratação de Serviços de Arbítragem para competições e
eventos esportivos em diversas modaiidades a serem realizados pela
Secretaria Municipal de Esportes 0 Lazer no exercíciº de 2019. de acordo com
as condições constantes do Termo de Referêncla & dos Anexos ): e I.
OBJETO
3630 edital define o objeto da licitação, em descrição suclnla & clara? Lei nº
0 anexo I do Edital especifica o objeto a ser contratada de forma clara e com 8566293. 96 adescrição suclnta. art. 40. I 98
3710 objeto é um bem ou serviço comum? Lei“ nº

10.520f02.Serviço de Arbitragem art. 1“ e 95 ª 'Decreto nº 98 ,
3.555I'00.
Anexo 1, art.
10

38)Foi definido objeto sem citação de caractárlfslicas que direcionam a licitação Lei nº
para determinada marca ou a Inclusão de bens e serviços sem sImIIarIdade ou de 856633,
marcas características e especmcações exclusivas. :: exceção dos casos em que art. 15. à ?º 52for tecnicamente Juslifzcável? combinadoSim. com o art.

7“. à Sº, I
3930 editaI estabeleceu o fornecimento de materiais e serviços com previsão de Lei nºquantIdades? 8.666.913, as 3
Sim. Conforme descrição no anexº i: Quantidade de jogos e quantidade de art. ?º. 5 4“ 98
diárias.
HABILITAÇÃO
4030 edita! de'line condições para partlclpaçào na licitação (habilitação) e a forma Lei nºde apresentação das propostas? 8.66633. 86
Sim. No edital item 3.2 (Habilitação) e 3.3 (Proposta) apresentam os art 40. V!
documentos a a forma da apresentação.

Rua Darly Neny Vem/cet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29650-000 M
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

CHECK-LIST PARA PREGÃO PRESENCIAL (COMPLETO)

ÓrgãolEntIdade: Municipio de Santa Teresa—ES
Processo nº: 014.61312018

Pregão nº: Pregão Presencial nº 135I2B18
LEGENDA: S — SIM N - não NA - NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO DISPOSITI N Fis.VO A
LEGAL

41) Foi solicitada documentação que extrapola aquela relativa a habilitação juridica. Lei nº
a regularidade fiscal, a qualificação tecnica. qualificação eoonomico financeira e a 8.666i93.
declaração de que não emprega menores nas condições vedadas; pela Constituição art. 27, |, il.Federal? ill. IV o V 35
Não foi solicitada documentação que extrapola aquelas contidas no artigo 2?da Lei 8.566i93 (Item 3.2 — anexo IV) do Edital. 109!
A relação dos documentos solicitados no edital foi conferida conforme anexo 11 º
ldeste cheque list.
423Foi exigida garantia da proposta? Lei nºNão. Item 3.3 do Edital. 10.520, art. 86/87
A validade da proposta deverá ser de 60 dias“-tem 3.4 — Intra d) 5": Í
43)Foi exigida a aquisição do edital pelos licitantes como condição para Lei nªparticipação no certame? 10.520, art. .Não. 5“. II
44)Houve o prévio recolhimento de taxas ou emolumentos. salvo os referentes a Lei nº
fornecimento do edital. quando solicitado. com os seus elementos constitutivos. 10.520. art.
limitados ao valor do custo efetivo da reprodução gráiioa da documentação 5“. III -
fornecida?
Não consta nenhuma taxa emitida no pmcesso.
HABILITAÇÃO JURIDICA
45)Foi solicitado o documento da Identidade. no caso de pessoa fisica? Lei nº
Sim. Documentação exigida através do Edital e veriHoada através do anexo I 8.666I93, .apensado ao check list. art. 28, l
46)Foi solicitado o registro oomerciai. no caso da empresa Individual? Lei nº
Sim. Documentação exigida através do Edital a veriHcada através do anexo I 8.666i93,apensado ao check list. arL 28. Ii
47)Foi solicitado o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. Lei nº
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de S.SSSJQB,
sociedades por ações. acompanhado de documentos de eleição de seus art. 28. III ,, *
administradores?
Documentação exigida através do Edital.
48)Foi solicitada a Inscrição do ato constitutivo. no caso de sociedades civis, Lei nºacompanhada de prova de diretoria em exercicio? 8.666I93. :: .
Documentação exigida atraves do Edital. ' art. 28. IV
«flªir-“oi solicitado o decreto de autorização, em se tratando de empresa ou Lei nº
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais. e ato de registro ou autorização 8566193.
para funcionamento expedido pelo órgão competente. quando a atividade assim o art 28. V :o -
exigir?
Documentação exigida através do Edital.
REGULARIDADE FISCAL
SDIFoí solicitada a prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Lei nºCadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)? 8,6593193. —
Sim. Documentação exigida através do Edital & verificada através do anexo I art. 29. |
apensado ao check list.
51)Foi solicitada prova da inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou Lei nº
municipal , se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante. pertinente ao seu 856693,
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual? art. 29. Ii -
Não foi solicitado no Edital.
52)Foi solicitada, confon'na o caso. prova de regularidade para com a Fazenda Lei nº
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

CHECK-LIST PARA PREGÃO PRESENCIAL (COMPLETO)

ÓrgãofEntidade: Municipio de Santa Teresa-ES
Processo nº: 014.61312018

Pregão nº: Pregão Presencial nº 13512018
LEGENDA: S - SIM N _ não NA - NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO

Federal (Certidões Negativas — Divida AtivafPFN e Tributos Adminlstrados pela
Recelta Federal), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Iicltanle. ou outra
equivalente. na forma da lei?
Sim. Documentação exigida através do Edital e verificada através do anexo [
apensado ao check list.

' DISPOSITI
VO

LEGAL

8.556Í93.
art. 29. lII

332

Fis.

53)Foi solicita-da prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS)
Sim. Documentação exigida através do Edital e verificada através do anexo I

ape-nsado ao check list.
Obs.: A certidão do iNSS & emitida junto com a certidão de débitos relativos
aos tributos federais e a Dívida Ativa da União.

Lei nº
855633,
art. 29. IV e
CF. art.
195, 5 3ª

54)Foi solicitada prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS)
Sim. Documentação exigida através do Edital e verificada através do anexo !
apensado ao check list.

Lei nº
8566193.
arL 29. IV

55) Foi solicitada prova de inexistêncla de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Sim. Documentação exigida através do Edital e verificada através do anexo !
apensado ao check list.

Lei nº
8556193,
art. 29. V

QUALÍFICAÇÃO TÉCNICA
56) A documentação para qualificação técnica ficou limitada a:
a) registro ou inscrição na entidade profissional competente; Não foi exigido.
bl comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em caracteristicas. quantidades e prazos com o objeto da Iioitaçâo. e
indicação das instalações e do aparelhamento & do pessoal técnico adequados e
disponíveis para e realização do objeto da Iicitaçâo, bem como de qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabIIizará pelos trabalhos:
Foi exigido comprovação através de no mínimo um atestado. devidamente
assinado, carimbado & em papel timbrado da empresa ou órgão adquirente,
compativel com o objeto da licitação..
I:) comprovação. fornecida pelo órgão licitante. de que recebeu os documentos. e,
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação: Não foi
exigido.
d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei espeoIai, quando for o caso.
Não foi exigido.

Lei nº
8556/93.
art. 30. I, II.
ill e IV

571Houve & iixaçào de quantidades minimas e prazos máximos para a capacitação
técnico—profissional?
Não foi exigido.

Lei nº
856653.
art. 30. 5 1“,
|

SBIHouve a exigência de comprovação de atividade ou de solidão com limitações
de tempo ou de época ou ainda em Iocals específicos, ou quaisquer outras não
previstas na legislação. que inibem a panlçípação na licitação.

Lei nº
B.BEGFQS,
art. 30. 5 5ª

QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO FINANCEIRA
5ng documentação para qualificação Económico Financeira ficou limitada a:
e) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei. que comprovem a boa situação fmanceira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
podendo ser atualizados por indices oiiciais quando encerrado há mals de 3 meses
da data de apresentação da proposta; Não foi exigido.
b] certidão negativa de Íalêncie ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridlca. ou de execução patrimonial. expedida no domicilio da pessoa

Lei n'ª
8556533,
art. 31, !, IIe III.
combinado
com os 55
2ª. 3º. 4º eSº do
mesmo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

CHECK-LIST PARA PREGÃO PRESENCIAL (COMPLETO)

ÓrgãoiEntidade: Municipio de Santa Teresa-ES
Processo nº: 014.61312018

Pregão nº: Pregão Presencial nº 135I2013
LEGENDA: S — SIM N — não NA — NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO

fisica;
Sim. Documentação exigida através do Edital a vorificada através do anexo]
aponaado ao check list.
d) relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da
capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira. calculada esta em
função do palrlmõnlo liquido atuallzado e sua capa-cldade de rotação. Não foi

' extgldo.
e) índices contábeis que comprovem a boa situação financeira do licitante.
Não foi exigido.

DIS POSITI
VO

LEGAL

artigo

bz
Fls. fs

50305 índices contábeis e seus valores, sa exigidos, são os usualmente adotados
para correta avaiiação de situação financeira suficiente ao cumprimento das
obrigações decorrentes da licitação? Não foi exlgldo.

Lai nº
8.656f93,
art. 31, 5 5ª

EtlHa' justificativa para a exigência da indices contábeis, porventura exigidos, que
comprovam a boa situação financeira dos licitantes? Não foi exigido.

Lei nº
8,6615793,
art. 31. % 5ª

J U LGAMENTO

BZJO edital defina o critério para iuigamanto. com disposições claras e parâmetros
objetivos?
Sim. 0 Edital provê no Item 4 — Sessão do Pregão — Altnca fa quo o critério
para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de
menor preço por lote, observados os prazos máximos para fornecimento, as
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade
definidos no edital.

Lei nº
8.666f93.
arL 40, VII

89

CONDIÇÓES DE PAGAMENTO
6310 edital tina condições de pagamento?
Conforme clausula Quinta da minuta do Contrato (anexo ll Edital), o
Pagamento dos serviços executados será efetuado até a 5“ dia útil do mês
subsequente, mediante apresentação das Notas Fiscais, devidamente
atestados pelo órgão Contratante..

Lei nº
81566193,
art. 40. XIV

101

64)0 edital. ao fixar condições do pagamento. prevê que o prazo de pagamento
não será superior a trinta dias, contado a partir da data final do periodo de

, adimplemento de cada parcela?
Conforme cláusula Qulnta da minuta do Contrato (anexo II Edital). o
Pagamento dos serviços executados será efetuado até 0 5º dia útil do mês
subsequente, mediante apresentação das Notas Fiscais, devidamente
atestados pelo órgão Contratante.

Lei nº
8.6661'93.
arL 40, XIV,
"a” 101

EBV.) edital. ao fixar condições de pagamento. estabelece cronograma de
desembolso máximo por período. em conformidade com a disponibilidado do
recursos iin—anceiros?
Não.

Lei nº
855393.
art. 40, XIV,
"b“

6630 edltal. ao lixar condições de pagamento, prevê o critério de atualização
nnanceira dos valores a serem pagos. desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento (dispensável em
caso de compras para entrega Imediata. assim entendidas aquelas com prazo da
entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta]? Não.

Lei ' nº“
B.BBGIQG,
art. 40. XIV.
"c"

6730 edital. ao fixar condições de pagamento. prevê compensações financeiras a
penalizações, por eventuais atrasos, e descontos. por eventuais antecipações de
pagamentos?
Não.

Lei nº
855693,
art. 40. XIV.
td..

BBJO adital, ao fixar condições do pagamanto. prevê exigência de seguros. quando ' Lei nº
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

CHECK-LIST PARA PREGÃO PRESENCIAL (COMPLETO)

ÓrgãolEntidade: Município de Santa Teresa-Es
Processo nº: 0143132018
Pregão nº: Pregão Presencial nº 13512018

LEGENDA: S —— SIM N - NÃO NA - NÃO APLICÃVEL

DESCRIÇÃO , DISPOSITI , N ' Fls, ;VO ALEGAL ' 'for o caso? a.rrssrea. T -Não se aplica. art. 49. XIV, '
..e.

amo edital fixa limites para pagamento de instalação e mobilização para execução Lei nº 'de serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais 8566/93. >: -parcelas, etapas ou tarefas? Não se Aplica. art. 40. XIII
70)0 editai define condiçoes equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras Lei nºe estrangeiras. no caso de lioitaçôes internacionais? 8566/93. x -Não se aplica. art. 40. IX
71 )D editai Hita o critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo Lei nº
de produção. admitida a adoção de índices especificos ou seiorials. desde 3 data 856633.
prevista para apresentação da proposta. ou do orçamento e que essa proposta se art. 40. XI
referir. até a data do adimplemento de ada parcela (dispensável em caso de
compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega
até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta)? _
Conforme Cláusula Terceira da minuta do Contrato [anexo li Edital). os preços xserão fixos e irrealustáveis. salvo o que rege a Lei Federal 8565193 nos seusArtigos 57, 5 ªi“, 58, 55 1ª e 2“. 65. II, "d", e 56“. “_“
DISPOSIÇÓES GERAIS
7230 edital estabelece instruções e normas para os recursºs? Lei nº
Sim. No Edital. item 7 — impugnação ao Edital e Recursos. B.BBBISB, 91

art. 40, XV
TSJO edital fixa condições de recebimento do objeto da licitação? Lei nº
Conforme item 10 — Forma de Prestação de Serviços - a entrega do objeto 3.666i93. 93
será de acordo com as atividades esportivas do ano de 2019. art. 40. XVI
TMC) edital, se for o caso, rixa outras indicações especificas ou peculiares da Lei nª“licitação? Item 2.2 — letra “f” 8566/93,
Neste caeo especifico, fwoi vedada a participação de empresas que não se art 40, XVII 33
enquadrem como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, atendendo
ao disposto no art. 48, inc. ! da Lei Complementar nº 14712014. '
“VEJA minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor é Lei nºum dos anexos do edital? 8.686.533. 99 3Sim. Anexo II do Edital. art. 4D. & ?. 10?

Ill

?6)O edital define o prazo e condições para execução do contrato e para entrega Lei nªdo objeto da licitação? 8.666.323.
Sim. Conforme item 10 do Edital, o prazo da vigência do contrato é de 12 art. 40. II 93
meses a partir de sua assinatura. Neste caso, a entrega do objeto será de
acordo com as atividades esportivas do ano de 2019.
"(TJD edital define o prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos Lei nºInstrumentos? 8566513,
Sim. Conforme item 5 —- Contratação - a Licitante vencedora terá o prazo de 5 arL 40. || 90
dias úteis contados a partir da convocação, para assinar o Instrumento do
Contrato.
7B)0 edital define sanções para o caso de inadimplemento? Lei nº
Sim. No anexo II — Contrato — Cláusuia sexta -— Sanções Administrativas. S.SBBIQS. 102

art. 40. Iii
79)0 edital lixa os locais. horários & oódigos de acesso dos meios de comunicação Lei nº
à distância em que serão fornecidos elementos. informações e esclarecimentos 856693. 34
relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias art. 40, VIII

Rua Darly Nerry Vervioei, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29650-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo
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CHECK—LIST PARA PREGÃO PRESENCIAL (COMPLETO)

ÓrgãoíEntldade: Municipio de Santa Teresa-ES
Processo nº: 0 14.61 31201 8

“Pregão nº: Pregão Presencial nº 1352018
LEGENDA: s - SIM N - não NA— não APLICÁVEL

DESCRIÇÃO olsposm s N Fls.VO A
LEGALao cumprimento de seu objeto? —

Sim, item 2.7 do Edital.
BOJO edital prevê condições que comprometem. restrinjam ou frustram o caráter Lei nº
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade. de 8566793.
sede ou domicílio dos Iioitantea ou de qualquer outra circunexància impertinente ou art, Sº, IIrrelevante para o especifico objeto do embalo? 82 a
No Edital. nas condições gerais. estâo discriminadas as normas para 35
participação do certame. Neste caso especifico. foi vedada a participação de
empresas que não se enquadrem como Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte, atendendo ao disposto no art. 43. inc. I da Lei Complementar
nº 14772014.
CONTRATOS

Formalização do termo , ,
8130 contraiu possui cláusulas que estabeleçam objeto e seus elementos Lei nºcaracteristlcos? 856633, 95 a
0 anexo I do Edital - DescriçãolEepeclflcaçãe do Dialeto. art. 55. | X 98
8230 contrato possui cláusulas que estabeleçam :) regime de execução ou a forma Lei nºde fornecimento? 8,6366533, 353
Sim. Conforme cláusula Quarta. o prazo da vigência do contrato é de 12 arL 55. H x 330
meses a partir de sua assinatura. Neste caso, a entrega do objeto será de 395acordo com as atividades esportivas do ano de 2019. 412
SIHD contrato possul cláusulas que estabeleçam o preço e as condições de Lei nº
pagemenlo. os critérios. dela—base e periodicldade do reajustamentº de preços. oe 8.686f93,
critérios de atualização monetária entre e data do adlmplemenlo das obrigações e a art. 55. III 35235do efetivo pagamento? 3Cláusula Terceira — Preços )( 364136Cláusula Quinta -— Pagamentos :: 5
Não foi verificado critérios de atualização monetária entre o adimplemento
das obrigações e a do efetivo pagamento. ,
5430 contrato possul cláusulas que estabeleçam os prazos de inicio de etapas de Lei nº
execução. de conclusão. de entrega. de observação e de recebimento definitivo, 8566193. .conforme o caso? art. 55. N ,;
Não se Aplica
85)O contrato possui cláusulas que estabeleçam o crédito pelo qual correrá a Lei nº 362
despesa, com a indicação da dassiúcação funcional programática e de categoria 8.666i93, 379econômica? art 55. V x 395Cláusula Segunda -— Dotação Orçamentária 411
sem contrato possui cláusulas que estabeleçam as garantias oferecidas para Lei nº
assegurar sua plena execução. quando exigidas? B-BEGIQB,Cláusula Oitava - ºbrigações da Contratante EPL 55. Vl ): 368 aCláusula Nona - Obrigações da Contratada 370
BTJO contrato possui cláusulas que estabeleçam os direitos e as responsabllidades Lei n'ª
das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas? 8556793. 36556Cláusula Sexta — Sanções Administrativas art. 55. VII 7Cláusula Oitava — ºbrigações da Contratante :( 3687
Cláusula Nona —- ºbrigações da Contratada :: 36%!37

X

BSD contrato possui cláusulas que estabeleçam os casos de rescisão? Lei nªCláusula Décima Segunda — Rescisão 856683. :: 371!
Rua Darly Nerty Vervioet, 445 — Santa Teresa —- ES — CEP 29. 650-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

CHECK-LIST PARA PREGÃO PRESENCIAL (COMPLETO)

ÓrgâoiEntidade: Municipio de Santa Teresa-ES
Processo nº: 0145132018
Pregão nº: Pregão Presenciai nº 135/2018

LEGENDA: S — SIM N - NÃO NA —- NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO DISPOSITI N Fis.VO A
LEGAL

art. 55. VIII 373
8930 contrato possui cláusulas que estabeleçam :) reconhecimento dos direitos da Lei nº 372Administração. em caso de rescisão administrativa? 856633. 389
Cláusula Décima Segunda — Conveniência administrativa - item 12.2 art. 55. Ix 405

421

Bºjº contrato possui cláusulas que estabeleçam a vinculação ao edital de licitação ' Lei nº 362
ou ao ten-no que a dispensou ou & inaxiglu. ao convite e à proposta do licitante 856693, 379vencedor? art, 55. Xi 395Cláusula Primeira — Item 1.1 —— 1.2 (a) e (b) 411
QUO contrato possui cláusulas que estabeleçam a legislação apiioável à execução Lei nºdo contrato e especialmente aos casos omissos? 856693. 362
O contrato traz no preâmbulo que o mesmo está sujeito a Lei nº 165202002, art. 55, XII 379
Lei Municipal nª 133312008, Decreto Municipal nº 2651'2018 & subsidiariamente 395
a Lei nº 856633, Lei Complementar nº 12312006 e demais disposições 411
aplicáveis. Incluindo as cláusulas e condições do mesmo.
92)0 contraiu possui ciáusuias que estabeleçam a obrigação do contratada da Lei nº
manter, durante toda a execução do contrato. em compatibilidade com as 856693.
obrigações por ele assumidas. todas as condições de habilitação e quaiincação em 55. XIII
exigidas na licitação?
Cláusula Primeira — Alínea 1.2 — “Salvo se tiver sido expressamente 352
modificado pelo presente instrumento—, os serviços ora contratados serão 379
efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, os 395
quais. após rubricados pelas partes contratantes. passam a integra-io como 411se nele—transcritos".
Cláusula Nona -- ºbrigações da Contratada — Item 9.8
"Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçãoexigidas na licitação". , _
93)0 contrato possuí cláusulas que dele:-miriam o seu prazo de vigência? Lei nº 363
Prazo de vigência do contrato será de 12 meses a partir da data da sua 83663331 380
assinatura. podendo. por interesse da Administração, ser prorrogado por 575 3ª 396periodos iguais e sucessivos. 412
SMO contrato menciona os nomes das partes e os de seus representantes. a Lei nº 36155
iinaiidade, o ato que autorizou a sua lavratura. o número do processo da licitação, S.SBBI'QS. 2
da dispensa ou da inexigibilidade, & sujeição dos contratantes às legislação E às art. 61 378137ciáueuias contratuais. Ei
Sim. O preâmbulo do Contrato traz todas as informações. 3945339

410i41
1

951As garantias exigidas limitaram-se a 5% do valor contratado? (Se não. ver Lei nºexceções) B.BBEIQS. :( -Não houve garantias. ªfl— 55. 52"
GB)/ã. duração do contrato (excetuando-se aqueles cujos produtos estão previstos Lei nº 363
no PPA. aos serviços de natureza continua e a locação de equipamentos & 8.666f93. 380
utilização de programas de informatica) iieou adstrita a vigência dos respectivos art. 57 395créditos orçamentários? ' 412
O prazo de duração do Contrato é de 12 meses a partir da data de sua
assinatura (DBIMIZMS). A dotação ºrçamentária é a dotação do exercicio de
2019.

Rua Darly Neriy Vervioet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650-000 A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

CHECK-LIST PARA PREGÃO PRESENCIAL (COMPLETO)

Órgão/Entidade: Município de Santa Teresa-ES
Processo nº: 014.61 31201 e

Pregão nº: Pregão Presencial nº 135!2018
LEGENDA: S — SIM N - NÃO NA - NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO

STiHá cláusulas que permitam o reajustamento do contrato (correção monetária)
em prazo inferior a um ano?
Não. Conforme cláusula T aroeira - alinea 3.5 — Os preços serão Fixos e
lrreajustáveis.

onseosm '
VO

LEGAL

Lei nº
9369395.
art. 28, à "lª

>:
Fis.

363
380
396
412

EXECUÇÃO CONTRATUAL
100% publicação resumida do inslrumento de contrato ou de seus adilamenioe na
Imprensa oficial. que é condição indispensável para sua eficácia, foi providenciada
pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data?
Sim. Foi publicado no DOMiES no dia 231012019.

Lei nº
8566193.
art. 61 .
parágrafo
único

376
393
409
425

1011As alteraçoes conlratusls em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto reepeiter—am (: limite de 25% (serviços ou compras) do
valor inicial atualizado do contrato?

Sim. Conforme Cláusula Décima Terceira - Supressões ou Acréscimos

Lei nº
8.666i93.
on. 65, [, "“b”
combinado
com o 5 1º
do mesmo
artigo

373
390
4 GB

422

102)Havendo necessidade de recomposição dos preços contratados (manutenção
de equilibrio economico-financeiro) há comprovação da existência de fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências inmlouiáveie, retardadores
ou impeditivos da execução do ajustado. ou ainda, em caso de força maior, caso—
foriuito ou fato do principe. configurando álea econômica extraordinária e
extracontratuai
Não se aplica.

Lei nº
8556193.
art. 65. II,
"du

103)Não houve reajustamento de preços (correção monetária) em prazo inferior a
um ano.
Não se aplica

Lei nº
9.069i95,
art. 28. 5 1ª

104)Houve aonmpsnhamenlo e fiscalização da execução contratual por pano de
representante da Administração especialmente designado?
Cláusula Sétima » Fiscalização — A fiscalização dos Serviços objeto deste
contrato. ficará a cargo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. através ,
do Sr. Dojalme Comério, Secretário de Esportes. designado através da
Portaria nº 35712018.
Também se encontra anexada a Portaria n' 35772015 que designa servidor
para fiscalizar contratos no Municipio de Santa Teresa.

Lei nº
8566193.
art. 6?

ser
334
4,00
416

129

105)Há comprovação de recolhimento. por parte da contratada. das obrigações
trabalhistas & previdenciárias?
No momento de Habilitação, foram apresentadas as certidões negativas:

- Relativas aos tributos federais e a divida ativa da união
- Regularidade do FGTS
. Débitos Trabalhistas

Obs: Na apresentação das Notas Fiscais para pagamento. são exigidas as
certidões negativas.

Lei nº
S.SBBPSS.
arL 71. 5 2ªe .
Enunciado
331 - TST

106)Em se tratando do eorvíçoe com valor superior a R$ 80 mil. o objeto foi
recebido provisoriamente. pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado. assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado ?
O contrato será solicitado e executado de acordo com o calendário das
atividades esportivas de ano de 2019.

Lei nº
8566/93,
art. 73, i, ”a"
combinado
com o art.
74. lil

107)Em se [ralando de serviços. o objeto foi recebido deiinltivamenle. por servidor Lei nº
Rua Darly Neriy Vervioef, 446 — Santa Teresa — ES —— CEP 29650-000
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PREFEITURA MUNICiPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

CHECK-LIST PARA PREGÃO PRESENCIAL (COMPLETO)

ÓrgãolEntldade: Município de Santa Teresa-ES
Processo nº: 014.613r'2018

Pregão nº: Pregão Presencia! nº 13512018
LEGENDA: S — SIM N -— NÃO NA -— NÃO APLICÃVEL

DES CRIÇÃD DIS POSITI S N
VO

LEGAL

ou comissão designada pela autoridade competente. mediante termo 8.656.033.
circunstanciado. assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação. ou art. 73. i, *b*
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?
O contrato será solicitado e executado de acordo com o calendário dasatividades esportivas de ano de 2019. ,; .
108)Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos. o objeto foi Lei nº
recebido provisoriamente. para efeito de posterlor verificação da conformidade do 8.666.033.
material com a especlflcaçao e definitivamente. apos a verificação da qualidade e art. 73. It.quantidade do material e consequente aceitação? "aºNão se aplica. :: _

Fis. !
:PZ

|2.2 DO ESCOPO:

Inicialmente, a Prefeitura Municipal de Santa Teresa realizou através do Pregão Presencial nº 135/2018, o qual

objetivou a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM para]

atender a demanda da secretaria municipal de esportes e lazer.

No dia 17 de Dezembro de 2018 foi declarada aberta 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

precedida a abertura dos envelopes 01 — propostas de preços.

Compareceram e apresentaram propostas as empresas:

. Depizzol Esportes e Eventos Ltda ME

. lta Esportes Ltda ME

. Braseiro Comércio e Serviços Ltda ME

. RM Comercial Sports Ltda ME

. Mauricio MD. Duarte Promoções e Eventos Esportivos ME.
Após todos os lances ofertados pelos licitantes, a pregoeira declarou que os melhores preços foram:

Lote 01 Depizzol Esportes e Eventos Ltda ME ' R$ 9.345,00
Lote 02 Depizzol Esportes e Eventos Ltda ME R$ 21.377,20
Lote 03 ita Esportes Ltda ME R$ 34.600,00
Lote 04 RM Comercial Sports Ltda ME R$ 34.500,00Lote 05 Ita Esportes Ltda ME R$ 6.555,00
Lote 06 Mauricio M. D. Duarte Promoções e Eventos Esportivos R$ 39.500,00
Lote 07 RM Comercial Sports Ltda ME R$ 9.600,00TOTAL R$ 155.477,20

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 —- Santa Teresa — ES —— CEP 29. 650—000

TeleFax: (27) 3259-3900 _ CNPJ: 27.167.444/0001—72 VC



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

auditoria.

*Preço estimado

ª.3 ACHADOS DE AUDITORIA:

O preço global máximo estimado por Lote a ser pago pelo municipio foi de:

Lºiºlª R$ 10.280,10 - Lgª: R$ 24.212,50 — gªgª: R$ 38.125,00 —
7.200,00 — Lote 06: R$ 43.413,60 e Lote 07: R$ 10.599,90

Total: R$ 172.706,10

Lote 04: R$ 38.875,00 — Lote 05: R$.

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

Lote Valor: Descrição dos Serviços: Un.: Quant. Valor Equipe:
Unitário

01 R$10.280,10 Arbitragem de copas e Jogos 30 R$ 01 árbitro e 02
campeonatos infantis de 342,67 bandeiras

futebol de campo;
02 R$24.212,50 Arbitragem de jogos Diária 65 R$ O número de

escolares de Santa (8 horas 372,50 árbitros especificoTeresa (Jest) nas de por modalidade
modalidades de futsal, trabalho) será solicitadohandebol, basquete, conformevoleibol, xadrez, tênis de necessidade domesa a atletismo. evento.

03 R$38.125,00 Arbitragem de Jogos 100 R$ 02 árbitros e 01
campeonatos de futebol 7 381,25 anotador

society amador;
04 R$38.875,00 Arbitragem de Jogos 100 R$ 02 árbitros, 01

campeonatos de futsal; 388,75 anotador e 01
cronometrista.

05 R$7.200,00 Arbitragem de torneios; Diária 20 R$ O número de
360,00 árbitros é

solicitado de
acordo com cada

evento.

06 R$43.413,60 Arbitragem de Jogos 80 R$ 01 árbitro, 01
campeonatos de Futebol 542,67 anotador e 02de campo amador; bandeiras.

07 R$10.599,90 Arbitragem de torneios Diária 30 R$ O número de(handebol e voleibol). 353,33 árbitros é
solicitado de

acordo com cada
evento.- 172.706,10 - — 425 -

Planejamento da Secretaria Municipal de Esportes referente às atividades esportivas para o exercício
de 201 9

Rua Darly Nerty Vervioet, 446 _ Santa Teresa — ES — CEP 29650-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

PLANEJAMENTO 2019

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Cronograma de execução de atividades esportivas & quantitativo de arbitragem

FEV MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMB

. ,,Esçqtiahas (desça. Ginastica.bºtâtqleíbºt..karªtêecapºeira).--, _ ..
Eventos Diversos

Fut ?

Serrano infantil .

“”Handeboi Masc/Fem

Jees: Jogos Escolares Espirito Santo ' Municipal, R e Finai Estadual).
JEST: Jogos Escolares de Santa Teresa.

Fut 7: F uteboi ? Society.

2.3.1 Demonstração da Vantaiosidade:

I_agela: Orçªdo :: Propostas Vencedorªs

& Valor Orçado Propostas ªgr. % a menor
ygncedoras , Unitgri_o

Lote 01 R$ 10.280,10 R$ 9.345,00 R$ 311,50 9,09%
Lote 02 R$ 24.212,50 R$ 21.377,20 R$ 328,88 11,71%
Lote 03 R$ 38.125,00 R$ 34.600,00 R$ 346,00 9,24%
Lote 04 R$ 38.875,00 R$ 34.500,00 R$ 345,00 11,25%
Lote 05 R$ 7.200,00 R$ 6.555,00 R$ 327,75 8,95%
Lote 06 R$ 43.413,60 R$ 39.500,00 R$ 493,75 9,01%
Lote 07 R$ 10.599,90 R$ 9.600,00 R$ 320,00 9,43%

- R$ 172.706,10 R$ 155.477,20 - 9,81%
*Média Redução: 9,81%

Analisando os valores orçados com as propostas vencedoras é possível constatar que o Municipio teve uma

redução/ganho médio de 9,81% em relação ao valor orçado.

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 cal

Rua Darly Natty Vervloet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
TeleFax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167.444/0001-72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

preços praticados no mercado para aquele produto (critério).

de auditoria será no sentido de que a situação e regular.

Comparativa de Preços

Tabela 01 Comparativo de preços no município em relação ao exercício anterior 1301 8):

Se o preço praticado pelo órgão público estiver igual ou abaixo dos valores praticados no mercado, o achado

trio composto por um árbitro e dois auxiliares.

01) Pregão Empresa Vencedora: Mauricio M. D. D. Prom; e Santa 350 123.689,00
Presencial Eventos Esportivos — ME. R M Comercial Sports Ltda Teresa —
145/2017 ME, [ta Sports Ltda ME. ES

CPS: Contratação de serviços de arbitragem para (2018)
10/2018 competições e eventos esportivos em diversas
11/2018 modalidades de acordo com o calendário das
122018 atividades esportivas de 2018.

Item Especificação Unidade Quant. Valor
01 Servico De Arbitragem De Copas E Campeonatos Infantis De Jºgºs

Futebol De Campo - A arbitragem deverá conter 01 árbitro e 02 Vlr. Unitário; 30 8.700,00bandeiras. R$ 290.00
02 Serviço De Arbitragem De Jogos Escolares De Santa Teresa - O diária

número de árbitros especifico por modalidade será solicitado vn, Unitário; 50 18.840,00
conforme necessidade do evento R$ 314.00

03 Serviço De Arbitragem De Campeonatos De Futebol 7 Society Jogos

Amador -A arbitragem deverá conter 02 árbitros e 01 anotador. Vêr-$ lªgºª? 70 23.345,00
04 Serviço De Arbitragem De Campeonatos De Futsal — A Jºgºs

arbitragem deverá conter 02 árbitros. 01 anotador e 01 Vlr. Unitário; ao 2633600cronometrista. R$ 336.70
05 Serviço De Arbitragem De Torneios - o número de árbitros e Diária

— solicitado de acordo com cada evento VIF- Unitário: 10 3-142.00
R$ 314,20

os Serviço De Arbitragem Dos Campeonatos De Futebol De Campo Jºgos
Amador - A arbitragem deverá conter 01 árbitros. 01 anotador e Vlr. Unitário: 70 335009002 bandeiras. R$ 480,00

07 Serviço de arbitragem de torneios de handebol e voleibol no ano Diáriª
de 2015 — O número de árbitros é solicitado de acordo com cada Vlr. Unitário: 30 9.125.00evento. R$ 304,20TOTAL 350 123.689,00

Tabela og: Comparativo de precos em outros municípios:

Licitação Objeto Municipio Quant. Valor
01) Pregão Empresa Vencedora: Associação Vilavelhence de Santa 175 91.875,00Presencial árbitros de Futebol Maria de

15/2019 Serviço de arbitragem para Jogos dos campeonatos Jetibá Vlr.
municipais de futebol de campo masculino, feminino, Unitári

CPS' veterano e para alguns jogos de eventos regionais de º;' futebol de campo promovidos ou que contem com R$
971201 9 apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, realizado por 525 00
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02) Pregão Empresa Vencedora: Mauricio M. D. D. Prom. e Itaguaçu - 285 131.140,00
Presencial Eventos Esportivos — ME ES

12/2019 Contratação de empresa para prestação de serviços
de arbitragem, para serem utilizados em eventos

CPS: esportivos realizados pela Secretaria Municipal de
41/2019 Esporte, Turismo e Lazer e demais que a mesma

estiver envolvida durante o ano de 2019, conforme
abaixo:

item Especificação Unidade Quant. Valor
01 Serviço de arbitragem - campeonato centro serrano e copa Und

gazetinha de futebol de campo (sua 11. sua 13, sua 15 E sua Vlr. Unitário: 40.00 1155900
17) composta por 03 árbitros R$ 289,00

02 Serviço de arbitragem - campeonato de futebol de campo centro Und 10.725,00
serrano (adulto e máster) composta por 03 árbitros Vlf- Urináriº-' 15-00

R$ 715.00
03 Serviço de arbitragem - campeonato municipal de futevôlei Und Desclassificad

composta por 02 árbitros e 1 mesário Vlf- Unitário: 10.00 0
R$ 395.00

04 Serviço de arbitragem - campeonato municipal de futebol de Und
areia composta por 02 árbitros e 01 mesário Vlr. Unilàfiºí 25.00 1112590

R$ 485.00
05 Serviço de arbitragem - campeonato municipal e intermunicipal Und

de futebol de campo amador (adulto. máster e caipira) composta Vlr. Unitário: 100.00 53300100por 03 árbitros e 01 mesa'rio R$ 569.00
06 Serviço de arbitragem - campeonato municipal e intermunicipal Und

de futebol society 02 árbitros e 01 mesário Vlr. Unitário: 50.00 24-900.00
R$ 498.00

07 Serviço de arbitragem — campeonato municipal de futsal ' Und '
composta por 02 árbitros e 01 mesário Vlf- Unitário: 25-00 10350100

R$ 430.00
os Serviço de arbitragem para eventos promocionais (futebol Und

de campo, society o futsal) composta por 02 árbitros Vlr. Unitário: 10-00 4-180'00
R$ 418.00

09 Serviço de arbitragem - campeonato municipal de voley de areia Und Desclassificad
composta por 02 árbitros e 1 mesário. Vlf- Ul'liiál'iºí 10.00 0

R$ 350.00

Apos analise individualizada de alguns campeonatos mais representativos por amostra e comparando com

municipios próximos que realizaram licitação com a mesma finalidade, é posslvnel constatar que os preços
licitados estão de acordo com o mercado.

Conforme exigido no item 216.1 do edital:

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

Ajurisprudência é clara e unlssona 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 proíbe a aceitação de propostas que contenham

preços unitários superiores aos orçados na fase interna do certame.

2.3.2 Das análises dos Contratos:

O fundamento juridico encontra respaldo nas Leis Federais 8566/1993 e 10.520/2002, Decreto Municipal nº

Rua Dar/y Nerty Verv/oet, 446 — Santa Teresa —- ES — CEP 29650—000
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539/2013 e demais legislações pertinentes ao tema.

Segundo a Lei 8666/93, 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 reclprocas.

Regulam—se os contratos pelas respectivas ciausulas, 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 clara 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 reaiizados os Contratos de Fornecimento de nº 006/2019, 007/2019, 008/2019 e 009/2019.

O Contrato de nº 006/2019 foi firmado entre o Município de Santa Teresa e a Empresa Depizzol Esportes e

Eventos Ltda-ME no valor de R$ 30.722,20, assinado no dia 08 de janeiro de 2019 e publicado no DOM/ES

no dia 23 de janeiro de 2019.

O Contrato de nº 007/201910i0rmado entre o Município de Santa Teresa e a Empresa Ita Sports Ltda ME no

valor de R$ 41.155,00 assinado no dia 08 de janeiro de 2019 e publicado no DOM/ES no dia 23 de janeiro de

2019.

O Contrato de nº 008/2019 foi firmado entre 0 entre o Município de Santa Teresa e a Empresa RM Comercial

Sports Ltda ME no valor de R$ 44.100,00, assinado no dia 08 de janeiro de 2019 e publicado no DOM/ES no

dia 23 de janeiro de 2019.

O Contrato de nº 008/2019 foi Ermado entre 0 entre o Município de Santa Teresa e a Empresa Mauricio

M.D.Duarte Promoções e Eventos ME no valor de R$ 39.500,00, assinado no dia 08 de janeiro de 2019 e

publicado no DOM/ES no dia 23 de janeiro de 2019.

Os Contratos somente podem ser celebrados se houver efetiva disponibilidade de recursos orçamentários no

exercicio financeiro correspondente, os quais foram identificados e informados nas respectivas cláusulas quarta

de cada contrato, atendendo ao disposto na Lei 8666/93 neste quesito.

As Minutas de contrato foram previamente examinadas e aprovadas pela Procuradoria juridica do Municipio,

anexadas ao ato convocatório da licitação e disponíveis às folhas 296 a 355 do processo em análise. Sendo
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assim, a equipe de auditoria não tem recomendações a fazer nesse quesito.

Foram elaborados os Empenhos: 166/2019, 0167/2019, 16812019 e 000169/2019.

Foi retirado do sistema contábil o relatório de liquidações do periodo de janeiro a maio/2019 referente aos
eventos já realizados conforme abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA Data de Emissão: DSIOSJIQ 08:34
Prefeitura Municipal de Santa Teresa Máquina: PNET-26333
Listagem de liquidações
Período De 01/01I2019 Até 31I12I2019
Nº Empenho Dam Nº Nº Histórico Hquidação Vir Wr ua Vir Pago! Sid quLion: - Processo Liquidação Dmomtn Pagar

dar,—ã

E;] Çredor : emm E Harms LTDA ME
E mumuºum:maghmmmumo1sslzom

0000156 DBMS/201 0002355 131314613,r Contratação de empuxo Gpmlalimde em serviços de 16.500,36 331,61 16.310,75
#2019 9 2015 arbitragem pam atender a demanda da Secretaria

' Municipal de aperte e Lazer. Referente a arbdmçúm de
Jogos esmlaim (: copas/campeonatos Infantis de fl.-tche!

.. . ªi????? ERS-“Tªªêªfâª- , _ . _. ..—- — ", r. _. . ._. ..y ' ___1
num“ dur, ,í is.:«uwsli

0.09 ;í as 245,75| “"""“,duel 56 ;

*Jogos Escolares: R$ 7.235,36 (22 jogos)

*Copas e Campeonatos Infantil Futebol Campo: R$ 9.345,00 (30 Jogos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA Data de Emissão: DBMS/19 08:34Prefeitura Municipalde Santa Teresa Máquina: PNET-26333
Listagem de Liwquídações
Período De 01/01/2019 Até 31f12I2019
Nº Empenho Data Nº . Nº Histórico liquidação vlr vlr Liq' W Pago Sid HqLiqui &. Prodase quundação Desmnto Pagar

daçã '
E] Credor:“ASPORTSLTDAME

[3 mm e nªum; Pregão mamonas/moxa
0000167 061053201 0002366 0014613! Contratação de empresa especializada em sen-iças de 1051.26.00 214,52 10.511,48
;2019 9 2018 arbitragem para atender a demanda de Secretaria

Municipal de Em e Lazer. Referente :: arbitra-gem do
campeonato do futaba de ?, categoria adulto. PRDTencena. , , ,ii.-32564 ' . (???)—gr; "—

F."" “VE-Jl: 1: , [ 10.716,63]: 214.52 Í :osussâ
[nª Regznci [ Janson“ . [ ' msma!

*Campeonato Futebol 7: R$ 10.726,00 (31 Jogos)

Em consulta aos processos internos Dºi-351212019 e 00606312019, foi verificado que nos mesmos consta o

memorando da Secretaria Municipal de Esportes solicitando o pagamento, consta as Notas fiscais devidamente

atestadas pelo Fiscal do Contrato e as certidões negativas.

Como sugestão, recomendamos que a cada evento realizado, seja anexado junto ao processo,

comprovação através de relatório fotográfico, o que daria mais autenticidade ao pagamento pelo!
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serviço prestado.
2.4 CONCLUSÃO:

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, conformeestabelecido e aprovado no Plano Anual de Auditoria (PAA!) para o exercicio de 2019.

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

administração dos fatos que poderiam vir a impactar negativamente ao Municipio.

Assim sendo, independentemente de tomar ciência do fato ocorrido ou não, qualquer prejuizo que venha

ocorrer na administração o ordenador da despesa e corresponsãvel, 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 inconsistênoiaslrecomendações apontadas neste Reiatório 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.

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.

Após as análises efetuadas, com base nas disposições estabelecidas na Lei 8.666l93, na Lei 10520402 e na

Lei 1232006 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. Ademais,

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

atendidos.

Encaminhamos o processo ao Secretário Municipal de Esportes e ao chefe do Executivo para ciência
do Relatório.

Após, solicitamos o retorno a esta Unidade Central de Controle Interno.

Santa Teresa-ES 08 de Maio de 2019.
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Margareti Aparecida Novelli Cosme

Controlador Geral Interno

INSPEÇÓES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA — ES

01: IN 02/2016 — ATENDIMENTO NO CRASª ªº Prºcesso stã_º Obietº % sli/seiº.
01 Instrução 002479! Secretaria Verificar o cumprimento da Diante de alterações em Atendida.

Normativa 2019 Municipal Instrução Normativa nº 02/2016 legislações e procedimentos e Foi
nª 02/2016 de versão 01 do Sistema de Bem rotinas do setor, recomendamos a elaborada a
Versão 01 Assistencia Estar Social. elaboração de Nova versão da nova
do Sistema Social. Instrução Normativa, para melhor versãode Bem atendimento dos trabalhos. conformeEstar Social Decreto

240/2019
de

29/07/2019

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2016 VERSÃO 01 DO SISTEMA DE BEM
ESTAR ___S__0CIAL

1. INTRODUÇÃO:

Em observância ao Plano Anual de Auditoria, exercicio de 2019, desenvolvemos inspeções em algumas
Instruções Normativas das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES.

Atendendo ao cronograma apresentamos o Relatório de Inspeção de Instrução Normativa nª 02/2016 Versão 01

do Sistema de Bem Estar Social da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES, que normatiza e disciplina as

rotinas e procedimentos para o cadastramento de famílias de baixa renda. ou seja, renda mensal de até meio

salário mínimo por pessoa, ou renda mensal total familiar de até três salários mlnimos, trazendo informações de

todo o núcleo familiar, das caracteristicas do domicilio. das formas de acesso a serviços públicos essenciais e

também de dados de cada um dos componentes da famllia, no Municipio de Santa Teresa —— ES.

O trabalho foi realizado no mês de janeiro de 2019, com visita in foco ao CRAS (Centro de Referência da
Assistência Social) do Municipio. 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 e analisar o desempenho do controle e da execução das atividades do

Sistema de Bem Estar — Cadastro Único 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
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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 a

Gestora do Cadastro Único e a Gerente da Secretaria Municipal de Assistência Social.

2. BASE LEGAL:

* Instrução Normativa do Sistema de Bem Estar Social nº 0212016 Versão 01;

* Lei Federat nº 10.836 de 09 de janeiro de 2004 (Lei de Criação do Bolsa Família);

* Decreto Federal 5.209 de 17 de setembro de 2004 (Decreto que regulamenta a Lei de Criação do

Bolsa Família);

* Lei Municipal nº 2.232 de 25 agosto de 2011 (Lei que institui o Programa Bolsa Família e Cadastro

Único no ambito Municipal).

3. DOS ACHADOS

A Unidade Central de Controle Interno - UCCI iniciou o trabalho de inspeção realizando uma entrevista (Chek

List) baseada na instrução Normativa com a Gestora do Cadastro Único e do Bolsa Família no CRAS (Centro

de Referência da Assitência Social).

3.1 - DO PASSO A PASSO PARA SE INSCREVER No CADASTRO ÚNICO

Conforme se constatou na entrevista com a Gestora do Cadastro Único. para o cidadão possuir um benefício de

alqum proqrama social iunto ao Governo Federal. ele precisa primeiramente se dirioir ao CRAS para solicitar a

inclusão da sua família no Cadastro Único.

3.1.1 FORMUIªÁRlçLDE sogancÃo DE INCLUSÃO NO CADASTRO ÚNICO

Rua Darly Natty Vervloet, 446 —- Santa Teresa — ES — CEP 29.650—000
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FREPEiTuRA MUNICIPAL DE SANTA rcREBAIASECRETARIA MUNlcn-uu. DE. AasrBTEthA HOC-'
pru-nu CENT Ro DE REFI': RÉ NCIA. DA ASSISTENCIA SÓCIAL

SOLICITAÇÃO INCLUSÃO NC) CADASTRO ÚNICO
DATA DA scucrrAcÃcn
NOME:

DATA DE NASCIIVIENTO: : ;NIS: ..-
RG:CPF“: . . -
Tt'rULo DE ELEITOR. %_____,_________ ZONA: , _ _,_,__,,_,__,.,K sEcÃD:cTPs; _ SÉRIE: UF:

] [2019

NOME DA MÃE:
ENDEREÇO:

PONTO DE REFERÉNGIA:

TELEFONES: ] I
DBS ERvAcÃo:

:] Inclusão É] "rrmrtsferáncla [:] Gestante - mosca: ___
:| Tarlfa social da untargta [: [Carteira do Idoso

Após a solicitação. a equipe do CRAS entra em contato com o representante familiar para aqendar um horário

da visita domiciliar. Nesta visita é realizado o preenchimento do Formulário de Visita Domiciliar e é marcada uma

data para que o mesmo se diriia ao CRAS para as formalidades do Cadastramento Principal.

No CRAS o responsável apresenta os documentos oriqinais ou uma cópia autenticada dos mesmos e responde
ao Formulário Principal de Cadastramento Ft.

Após o preenchimento do referido formulário e a apresentação dos documentos. a equipe do CRAS analisa o

perfil familiar e denne em quais grogramas sociais a família se enquadra. ,,

3.2 _ DAS DIVERGÉNCÍA; NA APLICAÇÃO DA maJRUÇÃo NORMATIVA

Identiticamos mediante a entrevista que os Incisos II e III do Art. 14 da Instrução Normativa inspecionada não

estão sendo aplicados. pois os cargos neles mencionados não foram criados. não existindo assim na
municigalidade.

No artiqo 15 da referida Instrução Normativa identificamos Crue o horário de funcionamento relatado e das

08:00hs às 11:00hs e das 12:30hs às 15:30hs. horario este que não condiz com o praticado atuaimente. que é

das 08:00hs às 15:30hs sem interrupções no atendimento.

Rua Darly Natty Vervloet, 446 — Santa Teresa -— ES — CEP 29650-000 .
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3.3 - DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARAA INSPEÇÃO

Após a entrevista encaminhamos um e-mail e um ofício a Gestora do Cadastro Único solicitando documentos e

informações a respeito dos procedimentos que tratam a Instrução Normativa de nº 02/2016 Versão 01 do Sistema

de Bem Estar Social e o serviço realizado pelo Cadastro Único.

Em resposta ao e-maii e ao ofício a Assistente Social e Gestora do Cadastro Único. disponibilizou as informações

solicitadas por esta Unidade de Controle Interno.

Foi relatado pela Gestora que em novembro de 2018 haviam 2.170 familias do Municipio de Santa Teresa

inscritas no Sistema do Cadastro Único. Informou ainda que o Programa Bolsa Familia, que e um dos principais

programas do Cadastro Único, beneficiou 685 familias no mês de dezembro de 2018.

Foi disponibizado também através do e-mail pela Gestora a relação dos Programas Sociais disponíveis atraves

do Sistema do Cadastro Único, sendo eles:

1) Programa Bolsa Familia;

2) Benefício de Prestação Continuada;

3) Tarifa Social de Energia Elétrica“

4) Programa Minha Casa Minha Vida;

5) Carteira do idoso;

6) Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda;

?) Telefone Pogular'

B) Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos:

9) Programas Cisternas,

10) Água gara Todos;

11) Bolsa Verde ( Programa de Apoio a Conservação Ambiental_);

12) Bolsa, Estiagem;

13) Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais ! Assitência Técnica e Extensão Rural:

14) Programa Nacional de Reforma Agrária;

15) Programa Nacional Crédito Fundiário

16) Crédito Instalação;

17) Carta Social;

18) Serviços Assitênciais;

19) Programa Brasil Alfabetizado;

20) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);

21) Identidade Jovem (ID Jovem);
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22) ENEM.

Foi informado também que no Municipio de Santa Teresa - ES. os prodramas sociais mais procurados são:

1) Programa Bolsa Familia;

2) Tarifa Social de Enerqia Elétrica;

3) Tarifa Social de Água;

4) Carteira do Idoso

5) Agosentadoria para Pessoa de Baixa Renda;

6) Benefício de Prestação Continuada - BPC ;

7) Habilitação Pronssionai de condutores de Veiculos automotores - CNH Social;

8) Identidade Jovem;

91 Passe Livre,

Foi soiicitaclo por esta UCCI o Relatório Anual de Atendimento do Cadastro Único, bem como o Relatório Anual

de Visitas Domiciliares que foram disponibilizados pela equipe do CRAS.

No Relatório consta ue foram realizados 2.575 dois mil uinhentos e setenta e cinco atendimentos individuais

referentes ao Cadastro Único e ao Programa Bolsa Familia, sendo: Inclusão, atualizaçao, visita domiciliar,

declaração para allouota da previdência social. tarifa social de enerqia elétrica. orientação quanto a tarifa social

de água e esooto. carteira do idoso. averiquacões, famílias em descumprimento de condicionalidade do
Proqrama Bolsa Familia, manutencao de beneficios. entre outros.

Algumas das Princiºais atividades realizadas pela eguige do Cadastro Único no exercício de 2018 foram :

- 284 Inclusões no Cadastro Único-

- 427 Visitas DomiciliareS'

- 161 Carteira do Idoso:

- 1.185 Atualização/Transferência.

Foram solicitados também por amostraqem. cópias dos Formulários (Principal de Cadastramento e de Visita

Domiciliar) para serem analisados por esta Unidade Central de Controle Interno.

3.4 - DOS FORMULÁRIOS PRINCIPAL DE CADASTRAMENTO - F'I
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ento “Social" ..

Formulário principalde cadastramento
grite

Formyl_ário Principal de Cadªstramento contendo 31 pªginas frente e verso Anexo I da lnstrucª
Normativa inspecionada

De amostraselecionada referente ao Formulário Principal de Cadastramento — F 1. constatamos que; em um dos

formulários analisados não foi preenchido nenhum campo do item 2 - Caracteristicas do Domicílio.

Em contato por telefone com o CRAS solicitamos a iustificativa do não preenchimento do item acima

mencionado. Em resposta a Gestora do Cadastro Único nos informou que o item não foi preenchido. Dois o

benenciário é morador de rua. não havendo assim a necessidade de preenchimento do item 2. passando a

preencher no quar o Formulário Suplementar 2 que é especifico para morador de rua. Depois de preencher o

formulário supra citado o entrevistador retorna ao Formulário de Cadastramento Principal — Ft no Item 3 para

nrossequir com o preenchimento do mesmo.

identificamos no mesmo Formulário Principal de Cadastramento Fi citado no parágrafo anterior, agora no item

5 (Documentos) a falta de preenchimento dos campos do CPF. RG e Carteira de Trabalho do requerente.

Em contato novamente por telefone & Gestora do Cadastro Único disse que se trata de um cidadão morador de

Rua Dany Natty Vervloet, 446 — Santa Teresa -— ES — CEP 29650-000
TeIeFax: (27) 3259—3900 — CNPJ: 27.167.444/0001-72
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Analisando os Formulários de Visita Domiciliar constatamos que em um formulário, no local do entrevistador

assinar, o entrevistado assinou, não contendo assim a assinatura do entrevistador no formulário, estando em

desacordo com o que diz o Inciso VI do Art. 19 da Instrução Normativa inspecionada.

Artr 19

VI — Após a colrta dos dados da familia, os formuiários serão assinados pelo entrevistado,

pelo entrevistador e pelo responsável pelo cadastramento.

Em contato telefônico com a Gestora do Cadastro Único, a mesma relatou que foi a responsável pela entrevista

e que por um equívoco assinou o nome da entrevistada em vez do dela no campo do entrevistador.

Constatamos na amostra selecionada gue vários Formulários de Visita Domiciliar estão com a assinatura do
entrevistador de forma ileqivel ou não identincada.

Tabela dos Achados nos Formulários de Visitas Domiciliares

Nº da Visita realizada gor: Achados:
Visita

01 Ana Elisa Souza Carão Formulario todo preenchido
02 Não consta a assinatura do entrevistador Formulário todo preenchido
03 Não identiHcada a assinatura do entrevistador Formulário todo greenchido
04 Não identificada a assinatura do entrevistador Formulário todo preenchido
05 Não identificada a assinatura do entrevistador Formulario todo preenchido
06 Não identificada a assinatura do entrevistador Formulário todo preenchido

07 Não identificada a assinatura do entrevistador Formulário todo greenchido

08 Ana Elisa Souza Carão Formulário todo preenchido

09 Ana Elisa Souza Carão Formulário todo preenchido
10 Ana Elisa Souza Carâo Formuláriotodo preenchido

A Unidade Central de Controle Interno relata ue da amostra selecionada de documentos constatou-se ue na

maioria das vezes os Formulários de Cadastramento Principal F1 e Formulário de Visita Domiciliar estão sendo

preenchidos corretamente.

4. RECOMENDAÇÓES

Mediante o trabalho de inspeção por amostragem realizado por esta Unidade Central de Controle Interno sobre

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
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& Instrução Normativa nª 02/2016 Versão 01 do Sistema de Bem Estar Social recomendamos que se elabore
uma nova versão.

Nesta próxima versão recomendamos que se acrescente 1 (um) Capítulo, que relate sobre os recursos do IGD-

M. que é um recurso federal para custear todas as aquisiçoes (compra de materiais) destinados a manutenção

dos trabalho do Cadastro Único no CRAS e nas Secretarias como Educação e a Saúde, onde há servidores que

trabalham em conjunto com a Assistência Social, na alimentação no controle das informações dos Programas
Sociais do Cadastro Único.

Sugerimos a criação de novo Capítulo sobre a descrição do passo a passo para um cidadão se inscrever no

Cadastro Único desde a solicitação até o conclusão do cadastro para que fique claro a todos que tiveram acesso

a Instrução Normativa.

Sugerimos também na nova versão, efetuar a alteração no artigo 14 e que sejam excluldos os Incisos II e III

caso não sejam criados os cargos relatados nestes incisos.

Recomendamos também que ao elaborar a próxima versão da Instrução Normativa seia alterado o Art. 15 da

mesma, descrevendoo horário de atendimento graticado atualmente pelo CRAS gue esta diferente do horário

estabelecido na atual versão da Instrução Normativa.

Na próxima versão da Instrução Normativa, esta Unidade Central de Controle Interno recomenda ser de grande

importância que cada Formulario do Cadastro Único seja melhor especificado. descrevendo a importancia de

cada um. Ex.: (Qual a finalidade e objetivo de cada um e outras especificações de cada).

Conforme relatos na entrevista junto & Gestora do Cadastro Único, sugerimos incluir no Inciso I do art. 19

(Apresentação dos Documentos) da Instrução Normativa a apresentação também do documento CAR - Cadastro

Ambiental Rural para as famílias que moram nos locais de divisas municipais onde geram dúvidas sobre qual

Município a familia esta localizada.

De acordo com relatos da Gestora esse documento e de grande importância devido as informações de

Georreferenclamento contidas no mesmo, auxiliando na questão do endereço das famílias que se encontam em

lugares de Divisas Territoriais Municipais.

Por um recomendamos que em toda entrevista, os formulários sejam assinados pelos entrevistadores de forma

legível ou que as mesmas sejam identificadas para que a execução do trabalho (Cadastramento/Entrevista) seja

identificado por qualquer pessoa ou Órgão de Controle Interno ou Externo.

5. CONCLUSÃO

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 -— Santa Teresa ._ ES —- CEP 29. 650—000
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Diante de todos os pontos aqui evidenciados, verificamos a necessidade de que seja elaborada uma nova versão

da Instrução Normativa inspecionada, de forma a atender as rotinas do setor, visando revisar, normalizar e

disciplinar as rotinas e procedimentos de trabalho para o Cadastramento de Familias de Baixa Renda no

Cadastro Único dos programas sociais do Governo Federal.

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.

Santa Teresa, 13 de Fevereiro de 2019

Douglas Luiz Novelli Roque Brás Luchi
Analista Público interno Analista Público Interno

Margaretti Aparecida Novelli Cosme

Controladora Geral Municipal

Obs: Foi realizada entrevistalquestionário junto & Assistente Social responsável pelo Programa,
conforme abaixo:

A Sra.

Ana Elisa Souza Carâo

Assistente Social

Observando o que dispõe a Resolução nº 227/2011, alterada pela Resolução nº 257/2013 do Tribunal de Contas

do Estado do Espirito Santo, que tratam das Instruções Normativas dos Sistemas Administrativos do Municipio
de Santa Teresa — ES.

Informamos que foi elaborado um questionário a ser respondido por sua unidade.

A ação está prevista para iniciar no dia 16/01/2019, às 13:00 horas, através dos Servidores abaixo:

Douglas Luiz Novelli e Roque Brás Luchi, sob a coordenação da Sra. Margareti Aparecida Novelli Cosme

Rua Darly Nerty Vervioet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 23650-000
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— Controladora Geral do Municipio de Santa Teresa — ES.

Em caso de dúvida entrar em contato com a Unidade Central de Controle Interno — UCCI.

Santa Teresa — ES,, 15 de janeiro de 2019.

Margareti Aparecida Novelli Cosme

CHECK LIST

ENSTRUÇÃO NORMATIVA SBE Nº 02/2016 — VERSÃO 01

Art. 8“ - Compete ao governo municipal: Os Municipios têm papel fundamental na execução do Cadastro

Único. São responsáveis, entre outras atividades. por:

|. Identificar e localizar as familias para serem cadastradas. Visita-las e entrevista-las e registrar os dados

no Sistema do Cadastro Único;

Sim(X) Nào( ) Não se aplica( )
||. Atualizar os dados das famílias, verificando todas as informações registradas no cadastro;

HI. Excluir pessoas ou famílias da base do Cadastro Único, conforme a legislação;

amor) Não( ) Não se aplica( )
|V. Garantir a integridade e a veracidade dos dados cadastrados;

Sim(X) Não( ) Não se aplica( )
V. Adotar providências para averiguar se os dados cadastrados condizem com a realidade da familia. Nos

casos em que há indícios de omissão de informações ou prestação de informações inverídicas;

VI. Zelar pela guarda e sigilo das informações coletadas e digitadas.

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
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Sim(X) Não( ) Não se aplica( )
Art. 9“ — Compete as unidades responsáveis:

I. Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os servidores das unidades;

Sim(X) Nwão( ) Não se aplica( )
Art. 10 « Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social:

|. Promover a divulgação e implementação desta Instrução Normativa, visando o cumprimento e zelo em

todos os seus termos, supervisionando sua aplicação.

II, Promover a utilização dos dados do Cadastro Único para o planejamento e gestão de politicas públicas
e programas sociais voltados à população de baixa renda;

Sim(X) N'âo( ) Não se aplica( )
Ill. Disponibilizar os meios materiais para a execução dos serviços, a tim de que cumpra as determinações

previstas nesta instrução normativa;

iV. Realizar a atualização da presente instrução normativa, conforme mudanças que forem necessárias;

Sim(X) Não( ) — Não se aplica( )
V. Receber e disseminar as orientações prestadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Combate a Fome.

Sim(X) Não( ) Não se aplica( )
Art. 11 - Compete ao Gestor/Coordenador do Cadastro Único:

|. Assumir a interlocução entre a Prefeitura, a Coordenação Estadual do Cadastro Único e o Ministério do

Desenvolvimento e Combate a Fome para a plena implementação do Cadastro Único no Municipio;

Sim(X) Não( ) Não se aplica( )
||. Coordenar a relação entre as secretarias municipais de assistência social. educação. saúde, entre outras

e, quando necessário, também com as secretarias estaduais de assistência social. educação, saúde.

para promover a intersetorialidade necessária ao bom desenvolvimento do Cadastro Único;

Rua Darly Nerty Verv/oet, 446 -— Santa Teresa — ES - CEP 29. 6350-000 &
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Sim(X) Não( ) Não se aplica( )
|||. Buscar se familiarizar com a linguagem orçamentária e realizar interlocução constante com os setores

responsáveis pela área de orçamento e finanças no Município, com o objetivo de conhecer os
instrumentos de planejamento na administração pública;

SimÇX) Não( ) Não se aplica( )
|V. Coordenar a execução dos recursos transferidos pelo Governo Federal para ações que alavanquem a

qualidade da gestão compartilhada do Cadastro Único no municipio;

Sim(X) Não( ) Não se aplica( )
V. Promover a execução contínua da capacitação para a equipe técnica do Municipio. a fim de realizar o

cadastramento e atualização do Cadastro Único;

Sim(X) Não( ) ' Não se aplica( )
VI. Propor ações com parceiros para a execução de ações de geração de trabalho e renda, aumento da

escolarização. condições habitacionais, direitos sociais, desenvolvimento local, melhoria dos serviços

básicos. segurança alimentar e nutricional, entre outras, objetivando promover o desenvolvimento social

e econômico sustentável das famílias cadastradas;

Sim ( x ) Não ( ) Não se aplica ( )
VII. Coordenar as atividades e a equipe do Cadastro Único;

VIII. Planejar, monitorar e avaliar as ações de cadastramento;

|X. Elaborar relatórios;

Sim(X) Nao( ) Não se aplica( )
X. Receber e tratar denúncias de irregularidades;

Xl. O gestor/coordenador deve ter experiência na área social e em gestão, perfil de liderança e capacidade
de transmitir conteúdos.

Sim(X) ' Não( ) Não se aplica( )
Rua Darly Nerty Vervioet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
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Art.12 - Compete ao Entrevistador/Digitador:

I. Receber as familias e realizar a inclusão elou atualização do cadastro;

ll. Entrevistar nos postos de atendimento ou na residência da família, em casos de visita domiciliar e digitar

os dados coletados no Sistema de Cadastro Único;

Iii. O entrevistador/digitada deve ter, preferencialmente. ensino médio completo, além de possuir boa

caligrafia, pernl de atendimento ao público, conhecimento básico em informática. habilidade em digitação

e capacidade de trabalhar em equipe;

lV. Organizar os arquivos e conferir os formulários;

R.: O entrevistador no caso de acamados ou hospitalizados faz a visita domiciliar.

Se necessário o Gestor do Cadastro Único também faz a visita domiciliar as familias.

Sim(X) Nâo( ) Não se aplica( )
V. O profissional somente poderá realizar entrevistas e operar o Sistema de Cadastro Único quando fizer

a Capacitação de Preenchimento de Formulários, oferecida pelo Ministério do Desenvolvimento e

Combate a Fome ou pelo estado e a capacitação oferecida pela Caixa Econômica Federal.

Sim(X) Não( ) Não se aplica( )
Art. 13 — Compete ao Gestor/Coordenador

I. Articulação com as áreas de educação, saúde — no acompanhamento das condicionalidades —— e com

a assistência social, no acompanhamento de familias beneficiárias;

Sim(X) Nãc( ) ' Não se aplica( )
ll. Gestão de beneficios;

III. Execução dos recursos financeiros (lGD—M);

|V. Acompanhamento e fiscalização das ações;

R.: IGD—M é o Recurso Federal para custear todas as aquisições de bens e materiais do

programa Social do Bolsa Familia, inclusive custeia os equipamentos da Secretaria

de Saúde e da Secretaria de Educação onde Servidores trabalham em conjunto com

A Secretaria de Assistência nos Programa Sociais.

Sim ( X ) Não ( ) Não se aplica ( )
V. Fortalecimento do controle e da participação social;

Rua Darly Nerty Vervfoet, 446 -— Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
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Ter conhecimento básico em informática, capacitação em acolhida e escuta, capacidade de trabalhar

em equipe, perfil articulador. perfil de atendimento ao público e capacidade de transmissão de
conhecimentos.

Sim(X )) Nãºi ) Não se aplica (

Art. 14

|.

- Outros profissionais também podem contribuir para formar uma equipe ainda mais completa, como:

Auxiliar administrativo: responsável por receber e agendar as visitas às famílias, organizar arquivos,

realizar atendimentos por telefone, auxiliar nas atividades administrativas de confecção de termos de

referência, cotação de preços, digitação de documentos. entre outras funções. O auxiliar administrativo

deve ter, preferencialmente, ensino médio completo, conhecimento básico em informática e perfil de

atendimento ao público.

Sim(x ) , Não( ) Não se aplica( )
Supervisor de cadastro: responsável por organizar arquivos de formulários, realizar a conferência de

documentos. analisar dados, elaborar relatórios e assessorar a coordenação. O supervisor de cadastro

deve ter, preferencialmente, ensino médio completo, conhecimento básico em informatica e capacidade

de trabalhar em equipe.

Sim( ) Não se aplica ( X)Não( )

Técnico de análise de dados e sistemas: responsável por monitorar e avaliar as ações de
cadastramento, analisar os dados, eiaborar relatórios. operar os sistemas, e assessorar a coordenação.

O técnico de análise de dados deve ter, preferencialmente, ensino superior completo e conhecimento

intermediário em informática.

Sim( ) Não( ) Não se aplica ( X)

|V. Assistente Social: responsável por realizar as visitas domiciliares para averiguação cadastral e

fiscalização; atender e encaminhar as famílias para outros serviços; tratar denúncias de irregularidades;

deve ter conhecimento básico em informática, capacitação em acolhida e escuta capacidade de trabalhar

em equipe, perfil articulador, perfil de atendimento ao público e capacidade de transmissão de
conhecimentos.

R.: 0 Município já tem a prática de indicar um assistente social para o cargo de Gestor

do Cadastro Único e do Bolsa Familia.

Sim(x ) Não( ) Não se aplica( )
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CAPÍTULO VII

DA INFRAESTRUTURA E DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Art. 15 - O setor de Cadastro Único funciona de segunda a sexta—feira das 8h às 11h e das 12h30min às

15h30min, localizado na Rua Virgílio Germano Bassetti, número 18, Bairro Dois Pinheiros, Santa Teresa-ES, no

Centro de Referência da Assistência Social — CRAS. A infraestrutura minima exigida para funcionamento do

Cadastro Único compreende:

I. Sanitários;

II. Acessibilidade para pessoas com deficiência;

III. Atendimento preferencial para idosos, gestantes e pessoas com deticiência;

|V. Agua potável;

V. Local para o trabalho dos digitadores equipado com computadores com acesso a internet e impressoras;

VI. Local para arquivamento dos formulários.

O atendimento no CRAS é das 8:00 às 15:30 horas sem interveio para o almoço.

portanto o horário que está descrito no art. acima não condiz com o horário descrito na

Instrução Normativa.

Sim(X) Não( ) Não se aplica( )
CAPÍTULO VIII

nos PROCEDIMENTOS

Art, 16 - Poderão ser incluidas no Cadastro Único as famílias brasileiras de baixa renda, através das seguintes
formas de acesso:

|. Procura espontânea;

||. Busca ativa;

|||. Encaminhamento pela rede sócio assistencial;

|V. Encaminhamento pelas demais politicas públicas.

Sim(X) Não( ) Não se aplica( )
Art. 17 - Identificação do público alvo a ser cadastrado:

I. Familias com renda per capita (por pessoa) mensal igual ou inferior a meio salario-minimo, ou renda

familiar de até três salários-mínimos. As famílias que tenham renda superior ao estabelecido poderão

ser cadastradas no Cadastro Único, desde que a inclusão esteja vinculada a seleção ou ao
acompanhamento de programas sociais implementados em nível federal. estadual ou municipal.

Rua Darly Natty Vervioet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29650-000 _
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Sim()() ' Não( ) Não se aplica( )
Art. 18 - Visita domiciliar:

|. A Em de avaliar a fidedignidade dos dados a serem coletados nos postos de atendimento;

II. A tim de garantir o cadastramento da população com dinculdade de acesso às informações ou de

locomoção aos postos fixos de coleta de dados;

III. A partir da visita poderá ser realizado o cadastro da família no próprio domicilio ou sera agendado dia e

horário para inclusão no posto fixo de atendimento.

R.: O cadastro no domicílio é uma exceção: Ex.: Para os acamados. Nos casos

normais o Cadastro será feito no posto de atendimento fixo do CRAS.

Sim(X) Não( ) Não se aplica( )
Art. 19 - Inclusão da família no Sistema do Cadastro Único:

i. A familia deverá se apresentar no dia e horário previamente agendado com a documentação original ou

cópia autenticada de todos os moradores do domicílio, são eles:

a) Certidão de Nascimento ou de Casamento;

b) Documento de Identidade;

(2) Cadastro de Pessoa Física;

d) Titulo de Eleitor;

e) Carteira de Trabalho e Previdência Social;

f) Declaração de matrícula escolar recente;

9) Comprovante de residência preferencialmente fatura de energia elétrica, recente;

h) Cartão da familia emitido pelo agente comunitário de saúde.

R.: Sugestão é a inclusão na lista de documentos do CAR — Cadastro Ambiental Rural

para famílias que moram em locais de divisas municipais.

Sim ( X ) Não ( ) Não se aplica ( )
II. Ou a inclusão no Cadastro Único podera ser realizada na visita domiciliar, com a mesma documentação

da família;

Sim(X) Nâo( ) Não se aplica( )
III. A inclusão da família no Cadastro Único se dará a partir do preenchimento dos Formulários de

Cadastramento. (ANEXOS), sendo eles:

a. Formulário Principal de Cadastramento Fªl;
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