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1. Introdução 

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

auditoria, seguindo o manual de procedimentos desta unidade de controle. 

 

2. Auditorias e outros procedimentos realizados 
 
Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos 
de auditoria em processos de Pregão Eletrônico, Dispensa de Licitação e Inspeção em Instruções 
Normativas, seguindo o Plano Anual de Auditoria desta unidade de controle, realizados mediante a análise 
dos processos e resposta ao check List proposto. 
 
Na tabela a seguir, apresentamos os processos que foram objeto de auditoria. Os processos encontram-se na 
Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura de Santa Teresa e publicados no site do município: 
www.santateresa.es.gov.br – Portal da Transparência – Portal da Controladoria – Auditorias – Inspeções. 
 

Tendo em vista a situação de Emergência em Saúde Pública causada pela Pandemia do CORONA VÍRUS; 

 

Tendo em vista o Decreto Municipal nº 087/2020 que declara situação de emergência e dispôs entre outras 

medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, nos termos do artigo 4º da Lei 

Federal 13.979/2020. 

 

Tendo em vista esta situação de Emergência, esta UCCI analisou os processos de Contratações da Saúde e da 

Prefeitura que se referem as despesas para enfrentamento da Pandemia conforme abaixo: 

 

Processo: Processo Rel. 
Auditoria: 

Secretaria Descrição: 

004921/2020 006171/2020 Saúde Aquisição de Material Médico Hospitalar (avental, lençol, luva) 

005065/2020 006283/2020 Saúde Aquisição de Material Médico Hospitalar (máscara Bico de Pato) 

004750/2020 006443/2020 Saúde Aquisição de Material de Higiene e Limpeza (Sabonete Líquido 5L 
Cloro 2 L, Papel Toalha Interfolha) 

004982/2020 006473/2020 Saúde Aquisição de Material Gráfico - Cartazes 

004895/2020 006515/2020 Saúde Aquisição de Material Médico Hospitalar (Luva e Almotolia) 

005297/2020 006813/2020 Saúde Contratação de empresa para Instalação de Ar Condicionado 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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005327/2020 006930/2020 Saúde Aquisição de Material Médico Hospitalar – Espaçador adulto e infantil 

005457/2020 006979/2020 Saúde Aquisição de Serviços Gráficos – Impressão Faixa e Estampa em 
camisas 

005541/2020 009088/2020 Saúde Aquisição de Hipoclorito de Sódio 12% e pulverizador Costal manual 
(20L) 

006052/2020 007381/2020 Saúde Aquisição de Serviços Gráficos – Serviço de Estampa de Camisa 

006189/2020 007381/2020 Saúde Aquisição de Serviços Gráficos – Cartilha Orientativa para Prod. Rurais 

005461/2020 007498/2020 Saúde Aquisição de Material Médico Hospitalar (Gaze Tipo Queijo Hidrófila, 
Máscara Cirúrgica, Lençol Papel Hospitalar, Compressa Gaze Hidrófila 

7,5 cm x 7,5 cm, Algodão Hidrófilo, Caixa Coletora p/ Material 
Perfurocortante 13 L, Avental Descartável Manga Longa Tamanho M, 

Touca Descartável 

005330/2020 007636/2020 Saúde Aquisição de Medicamento (Carbonato de Lítio 300 mg) 

006212/2020 007677/2020 Saúde Aquisição de Insumos – Pulverizador de Plástico 

005686/2020 007743/2020 Saúde Aquisição de EPI’s - Óculos de segurança, Luva de Látex nitrílica 
tamanho G e GG, Macacão de segurança confeccionado em 

polipropileno, tamanho G, XGG, XG, Respirador Purificador de ar, sem 
manutenção, tipo peça semifacial para partículas PFF2(S) 

004988/2020 007877/2020 Saúde Aquisição de Material Médico Hospitalar (Álcool 70% Fr 1.000 ML , 
Álcool em Gel 70% Frasco com 500 G, Lençol Hospitalar Descartável 

medindo 90 cm x 2 m, Álcool 70% Fr 1.000 ML, Máscara Cirúrgica 
descartável de tripla camada) 

005915/2020 007919/2020 Saúde Aquisição de Oxímetro de Pulso Arterial adulo e infantil 

005907/2020 008962/2020 Saúde Teste COVID e Tubo de Coleta a Vácuo 

006905/2020 008963/2020 Saúde Aquisição de Medicamento Homeopático 

007992/2020 009181/2020 Saúde Serviço de Impressão de Panfletos 

008031/2020 009419/2020 Saúde Aquisição de Medicamentos Homeopáticos 

008861/2020 010923/2020 Saúde Aquisição de Smarphone para acompanhamento pacientes confirmados 
com Covid e acompanhameno de pacientes com sintomas gripais.  

007794/2020 012201/2020 Saúde Aquisição de Testes Rápido de Covid 19 

010777/2020 012257/2020 Saúde Aquisição de Máscaras de Tecido Adulto Tamanho M e G 

007978/2020 013283/2020 Saúde Aquisição de Material para Teste rápido de Covid  

010854/2020 012480/2020 Saúde Serviços Gráficos – Impressão de Faixas 

011561/2020 013129/2020 Saúde Serviços Gráficos – Impressão colorida em Camisas 

011643/2020 013400/2020 Saúde  Aquisição de Material de proteção individual e limpeza 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA EM DISPENSA DE LICITAÇÃO – COVID 19 
Processo: 004750/2020 - aquisição de Materiais de Consumo de Higiene e 

Limpeza Emergencial 
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos, 

incluindo os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A 

existência e efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação 

estatuída pela Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor 

aproveitamento dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 
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Tendo em vista quer a Organização mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “coronavirus”  

como pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O governo federal, por meio da lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública  decorrente do coronavirus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de 

emergência e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, 

serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do coronavirus, nos termos do artigo 4º da lei federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 004750/2020,que trata 

de aquisição de Materiais de Consumo de Higiene e Limpeza Emergencial, decorrente da 

Pandemia em razão do Corona Vírus, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, 

objetivando atender à necessidade de reposição de material para consumo imediato e estoque no 

almoxarifado central, através de  Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 24, Inciso IV da Lei 

8.666/93. 

 

1.1 OBJETIVOS: 

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

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e 

conformidade do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 
1.2 FUNDAMENTAÇÃO: 
 

Dispensa de Licitação: 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993. 

 
✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 

 
✓ Medida Provisória 926 de 20/03/2020 

 
✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 
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✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 

 
✓ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020 

 

 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. EXAME TÉCNICO: 
 

2.1 DOS ACHADOS: 
 
Nº do processo: 4750/2020 
Fornecedor: FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI ME 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE HIGIENE E LIMPEZA EMERGENCIAL 
 
 
Fundamento legal: Lei Federal 8.666/93 Art. 24, Inciso IV 
Dispensa - Art. 24, Inciso IV ( X )                        Inexigibilidade - Art. 25, inciso (     ) 
Empenho: 493/2020 Data: 26/03/2020 Valor: 5.040,00 
Ordem Bancária: 5649 – OP: 964/2020 Data: 23.04.2020 Valor: 5.040,00 

Perguntas Sim Nã
o 

N/
A 

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

 

O Processo Administrativo de nº 4750/2020, foi protocolado no dia 19/03/2020, autuado 
distribuído e organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de 01 a 82.  

 

 
 
 

X 
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2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do corona vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 

 

O Processo se refere a aquisição de Materiais de Consumo de Higiene e Limpeza, decorrente 
da Pandemia em razão do Corona Vírus, para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde, objetivando atender à necessidade de reposição de material para consumo imediato 
e estoque no almoxarifado central. Os produtos adquiridos são: 

 

Autorização de Fornecimento: 134/2020 

Descrição Quantidade UN Valor Unitário Valor Total 

Sabonete Liquido 5 L 100 Galão 13,80 1.380,00 

Cloro FR com 2 litros 100 UN 3,45 345,00 

Papel Toalha Interfolha 500 Pacote 6,63 3.315,00 

 

Total Geral 5.040,00 

 
OBS.: O produto Hipovix 1% Desinfetante Hospitalar (Cloro)  foi entregue através na Nota Fiscal em 
Galão de 5 Litros diminuindo assim a quantidade para 40 UM e alterando o valor para R$ 8,63, não 
gerando diferença no preço e nem na quantidade a ser entregue. A empresa forneceu na Nota 
Fiscal um desconto de R$ 0,02. 
No produto sabonete líquido a empresa forneceu na Nota Fiscal um desconto de R$ 0,05. 
No produto Papel Toalha a empresa forneceu na Nota Fiscal um desconto de R$ 0,13. 
 
Nos 03 (três) primeiros parágrafos do Memorando SMSA Nº 077/2020 e no Objeto do Termo 
de Referência não foi bem especificado que as aquisições dos equipamentos são para o 
enfrentamento da doença Covid 19, sendo os seguintes objetivos e justificativas destacados 
no Memorando e no Termo de Referência: 
 

✓ Objetivando realizar a aquisição de Materiais de Consumo Médico Hospitalar para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para o desempenho de suas 
atividades; 

 
✓ Objetivando atender a necessidade de reposição de material para consumo imediato 

e estoque no almoxarifado Central da Secretaria de Saúde; 

 
 

✓ E que a reposição desses materiais se faz necessária em virtude do baixo estoque 
que ora se observa devido ao consumo regular para os serviços prestados à 

municipalidade não tenham interrupções, evitando transtornos por se tratar 
um serviço essencial. 

 
A Pandemia do Coronavírus foi citada somente no 4º (quarto) parágrafo relatando que  
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de 
Saúde Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 
e dispõe sobre as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 
dispõem sobre as medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019.    
   
No entendimento desta Unidade Central de Controle Interno deveria ser melhor especificado 
no Memorando e no Objeto do Termo de Referência que as aquisições dos produtos são 
necessárias ao enfrentamento da emergência em saúde devido a Pandemia do Coronavírus.  

 
 

 
 
 
 

X 
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3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de 
saúde pública decorrente do corona vírus, caracterizando assim situação temporária de 
dispensa de licitação conforme art.4º § 1º da lei 13.979/2020? 
 
O Processo de aquisição de Materiais de Consumo de Higiene e Limpeza, foi protocolado no 
dia 19 de Março de 2020 e está compreendido no período da Pandemia em razão do Covid 19, 
e aplica-se apenas enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de 
importância internacional, tratando-se assim de uma situação temporária conforme 
determina o Parágrafo 1º da Lei 13.979/2020. 
 

 
 
 
 

X 

  

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 
4º § 2º da lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 08/05/2020, no Sitio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – na ABA NOVO 
CORONA VÍRUS – COVID 19: 

✓ Termo de Dispensa de Licitação 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples 
✓ Autorização de Fornecimento 134/2020 

✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES 
✓  

   

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo art.26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um 
mínimo de informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? 
(art. 4º § 2º da lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município 
WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID 19: 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
Nome do Contratado, número do CNPJ, Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega 
foi imediata não gerando contrato. 
 
Verificamos que o Termo de Dispensa foi retificado, pois no anterior faltava algumas 
informações (Extrato do Ato 266228 publicado no dia 27/03/2020 no DOM/ES (fls. 81/82). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da lei 
13.979/2020). 
 
Não foi localizado dentro do processo nenhuma informação em relação à inidoneidade da 
empresa contratada. 
 

  
 
 

X 

 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, 
conforme determina o Art. 4º- E da Lei 13979/2020 e se encontra anexado às folhas 03 a 13 
deste processo, e descreve o Objeto como fornecimento de Materiais de Consumo de 
Higiene e Limpeza, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
  

 
 
 

X 

  

http://www.santateresa.es.gov.br/
http://www.santateresa.es.gov.br/
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8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento; 
 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto que é a Materiais de 
Consumo de Higiene e Limpeza  para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde 
fls. 03/13.  
 
O Termo de Referência contém informações relativas a: 
 

Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde 

Item 2: Objetivo – Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Consumo de 
Higiene e Limpeza para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
Quantidade, itens e especificações dos objetos constam no Anexo I, parte integrante do 
Termo de Referência.  

Item 3: Justificativa – Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com a 
reposição do material para consumo imediato e estoque do almoxarifado, em virtude do baixo 
estoque que ora se observa devido ao consumo regular e também considerando o Decreto 
Municipal nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de Saúde Pública no Município 
de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as medidas para 
o enfrentamento da emergência de saúde Pública de importância internacional decorrente do 

corona vírus.  

Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Artigo 24 Inciso IV da Lei 
nº 8.666/1993. 

Item 5: Do Local e da Entrega – Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde 

Item 6: Garantias – Validade mínima de 12 (doze) meses a partir do recebimento do material, e 
durante a garantia a empresa contratada está obrigada a substituir o material defeituoso, sem ônus 
e trocar o material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da comunicação da 
contratante, sem ônus. 

Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme itens 7.1 a 7.11 do Termo de Referência 
(Fls.06/07)    
Item 8: Obrigações da Contratante - Conforme itens 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (Fls. 07) 
 
Item 9: Avaliação do Custo - O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante 
planilha de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, 
conforme orçamento apensados nas (folhas 07/08). 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pela servidora na função de 
“Auxiliar de Serviços Gerais“, conforme os itens 10.1 a 10.3 do Termo de Referência. (Fls. 08) 
Item 11: Pagamento – Conforme item 11.1 a 11.8 do Termo de Referência (fls.09)   
   
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos, não 
podendo ultrapassar o respectivo crédito orçamentário. 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos 

resultantes deste instrumento correrão através da seguinte dotação orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012020.1030100622.144 – Manutenção das 
Atividades da Atenção Básica à Saúde; 
Elemento de Despesas: 30903000000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 12110000000          Ficha: 0000030       
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 52/2020 – (fls. 43) 
 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls.10/12) 

 

 
 
 
 
 
 
 

X 
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Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança 
da Contratação. 

 

- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação que foi para atender a 

necessidade de reposição de material para consumo imediato e estoque no almoxarifado Central 
desta Secretaria para desempenho de suas atividades, sendo que a reposição se faz necessária 
em virtude do baixo estoque que ora se observa devido ao consumo regular, e considerando o 
Decreto Municipal nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de Saúde Pública no 
Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as 
medidas para o enfrentamento da emergência de saúde Pública de importância internacional 
decorrente do corona vírus.  

 
- A Descrição resumida da solução apresentada foi por Dispensa de Licitação de acordo com o 
Art. 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/93 que diz: nos casos de emergência ou calamidade  pública, 
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens necessários 
ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados da 
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. 

 
- Os requisitos da contratação estão claros e bem descritos conforme o Anexo I (fl.14). 

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes 
parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas por meio de Sítios eletrônicos especializados ou 
domínio, e através de Cotação de Material / Serviços conforme (fls. 20/36)  

 
VII – Adequação orçamentária. 
Classificação Funcional Programática: 012020.1030100622.144 – Manutenção das Atividades 
da Atenção Básica à Saúde; 
Elemento de Despesas: 30903000000 – Material de Consumo; 
Fonte de Recurso: 12110000000                            
Ficha: 0000030 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 52/2020 – Liberada (fls. 43) 

 
VIII Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de 
Saúde no Processo – (Fls. 13) 

 

 
 
 
 
 
 
 

X 
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9)Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da lei 
13.979/2020). 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT); 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF. 
 
Consta: 
 
9.1) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (Fls. 57) 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União (Fls. 
74) 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ  (Fls. 73) 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal (Fls. 77)  
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS (Fls. 75) 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista -CNDT - (Fls. 76) 
9.7) Não consta a declaração de: “Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de menor aprendiz, conforme Art. 7º da CF”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou 
inferior a seis meses? (art. 4º-H da lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação das 
respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelo(a) Fiscal do Contrato. 
 

 
 
 

X 

  

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da lei 13.979/2020). 
 
Conforme justificado na fls. 02 a aquisição por dispensa levou em consideração o Decreto 
Municipal de nº 087/2020 no qual foi Declarado Situação de Emergência de Saúde pública no 
Município de Santa Teresa – ES, enquadrado no Art. 24 Inciso IV da Lei nº 8.666/1993, para 
aquisição de Materiais de Consumo de Higiene e Limpeza. 
 
“Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”. 
 
A Lei 13979/2020, Artigo 4º - B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 
2020 
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de Pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de Risco e Segurança de pessoa. 

 

 
 
 

X 
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12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais 
objeto do processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto 
em tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais 
vantajosa para a administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não 
algum contrato ou Ata referente a aquisição dos Materiais de Consumo de Higiene e Limpeza 
adquiridos. 

 

  
 
 
 

X 

 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta neste processo o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação. (Fls. 
45/48) 

 

 
 

X 

  

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Consta o quadro comparativo de preços dos produtos e fornecedores participantes deste 
processo. Constam orçamentos no Processo, sendo o orçamento da Empresa vencedora na 
fls. 23/24 o de melhor preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município. 

 
 
 

X 

 
 
 

 
 

 

 
 

Descrição Quant  Unitá
rio 

J.B.Com. 
Serv. 

unitári
o 

Foral 
Forneced

ora 

Unitári
o 

Monaco 
Dist.Med

. 

Unitá
rio 

Ministeri
o Planej. 

Cloro–
Hipoclorito a 
1% 

100 un  3,80 380,00 3,45 345,00 7,00 700,00 4,00 400,00 

Papel Toalha 500 pc  9,93 4.650,00 6,63 3.315,00 16,80 8.400,0 10,71 5.355,00 

Sabonete 
Líquido 

100 um  13,80 1.380,00 13,80 1.380,00 ----- ------- 21,50 2.150,00 

Total   6.410,00  5.040,00  9.100,00  7.905,00 

 
Foi informado na folha 42 “Quadro comparativo de preços simples” que para o ietm 01 – Sabonete Líquido – foi 
realizado sorteio pelo motivo de valor igual, sendo que a empresa Foral foi a vencedora. 
 
O produto Cloro foi entregue em galão de 5 litros ao invés de 2 litros, diminuindo assim a quantidade de 100 unidades 
para 40 unidades, conforme verioficado na Nota fiscal anexada a fol. 69. 
 

 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a 
análise crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso 
VI, § 1º e § 2º, do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Constam Orçamentos anexados nas fls. 21/36, aonde verificamos que algumas empresas 
não possuíam o produto para entrega, outras cotaram, e outras foram pesquisadas em sites 
do governo. 
 
Consta o Quadro Comparativo de Preços Simples nas fls. 39/42 demonstrando que o valor da 
Empresa vencedora ficou abaixo da média sendo o menor preço entre os orçamentos 
encaminhados ao Município.   

 
 

 
 

X 
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16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município 
WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID 19 em 
24/03/2020. 
 
O Termo de Dispensa foi Republicado Em 04/05/2020. 
Também foi publicado no Diário Oficial dos Municípios /DOM em 05/05/2020. 

 
 
 
 

X 

  

    

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Consta no Processo a Nota de PRÉ EMPENHO  nº 52/2020 - de 23/03/2020 (Fls. 43)  

  

 
X 

  

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei 
Federal 13.979/2020? 
 
Não consta a Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega 
dos materiais e mediante a apresentação da Nota Fiscal. 

 

  
 
 

X 

 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato. 

  
X 

 

 
2.1.1 - Achados: 
 
Foi verificado no site oficial do Município em 02/04/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava 

em desacordo com o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020. Foi providenciado a retificação do mesmo e 

republicado   contendo todas as informações exigidas. 

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços de material através dos 

orçamentos das Empresas conforme fls. 21 a 36 e através Quadro Comparativo de Preços Simples nas 

fls. 39/42 demonstrando que o valor da Empresa vencedora ficou abaixo da média sendo o menor preço 

entre os orçamentos encaminhados ao Município. .  

 

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com o 

valor de mercado, constatamos através de análise ao site oficial dos Municípios de Linhares, Serra e 

Cachoeiro de Itapemirim que o valor do produto pago pelo Município foi menor do que o que está sendo 

praticado pelo mercado, conforme demonstrado na tabela abaixo.  

 

2) Tabela comparativa: 

Municipio Local da Publicação Oficial Sabonte 
Liquido  - Erva 
Doce - 5 Litros 

Cloro FR 2 
Litros 

1% 

Papel Toalha 
Interfolhado – 

22,5 x 20,5 cm  – 
Pc 1000 folhas 

Santa Teresa  R$ 13,80 R$ 3,45 R$ 6,63 

Linhares Site Oficial do Município - 
Coronavírus 

--------- --------- R$ 14,40 (23 x 23 
cm) 

Serra http://transparencia.serra.es.gov.br/ 
transparência/coronavírus 

R$ 13,45 R$ 2,97 
(2,5%) 

R$ 8,90 

 

http://www.santateresa.es.gov.br/
http://transparencia.serra.es.gov.br/
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Foi verificado em sites de vários municípios a aquisição dos produtos acima relacionados, porém nesta 
data não foi possível localizá-los em outros municípios, constatando somente na Serra. Sendo assim, 
após essa breve pesquisa constatamos que o preço praticado em nosso município não ficou aquém de 
outros municípios pesquisados.  
 
Conforme solicitado no parecer jurídico folhas 48, foi recomendado item 4 a identificação do servidor 
público responsável pela cotação de preços e sua assinatura nos documentos de sua autoria. 
Recomendamos que a assinatura seja legível ou seguida de carimbo para melhor identificação. 
 

2.2 DAS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 

 
2.2.1 Da falta de comprovação de Idoneidade da Empresa contratada 
 
A empresa contratada foi a Foral Fornecedora Aliança Comercial Eirelli. Não constatamos dentro do 

processo nenhuma informação em relação inidoneidade da empresa (Art. 4º § 3º da Lei Federal 

13.979/2020).  

 
2.2.2 Da falta da Declaração Modelo V – conforme exigência do artigo 4º - F - 
 Cumprimento do Inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF 

 
Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

     
2.2.3 Da falta de manifestação do setor de contratos/convênios referente a 
existência de contratos vigentes para o serviço/material solicitado. 

 
Não localizamos no processo Declaração do setor de contratos/convênios de que não há contrato/ata 

vigentes para o serviço/materiais objeto do processo administrativo instaurado, no intuito de prevenir 

situações que possam comprometer a realização de procedimentos em conformidade com os princípios 

que regem a boa aplicação dos recursos públicos.    

 

2.2.4 – Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e 
Pagamento. 
 

Verificamos que o processo 005065/2020 teve inicio no dia 01/04/2020 e sua tramitação se deu conforme 

as seguintes datas: 

 

Empenho Aut.Fornecim. Nota Fiscal Atesto da Nota 

Fiscal 

Liquidação Pagamento 

26/03/2020 27/03/2020 06/04/2020 07/04/2020 17/04/2020 23/04/2020 

 

Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o empenho e a Autorização de 

fornecimento, e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada pelo 

fiscal do contrato.  
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O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a 

contratada em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando 

em acordo com o referido processo, que só foi pago em 23/04/2020. 

 
3.CONCLUSÃO:                             
   
O resultado desta auditoria, diante dos pontos elencados, demonstra a necessidade de 

aperfeiçoamentos no Termo de Referência nos processos de contratação emergencial por dispensa 

de licitação para o combate da Pandemia do Coronavírus. 

 

É de suma importância a Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços e sua 

assinatura nos documentos de sua autoria. Recomendamos que a assinatura seja legível ou seguida 

de carimbo para melhor identificação. 

 

Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 4750/2020 realizado pelo 

municipalidade está amparado no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a secretaria municipal de saúde que dê 

ciência deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas 

exigências para o atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4. 

 

Pedimos que encaminhe o relatório ao setor de Licitação para ciência do mesmo. Ao final que retorne ao 

setor de controle interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe 

às situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de 

outras situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle 

Interno está à disposição para sana-los.    

 
 

Santa Teresa-ES, 26 de maio de 2020.  
 

 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
                                                     Controlador Geral Interno 

 

 

Relatório de Auditoria nos Processos de nº 4895/2020 – Processo de Compra 
de Materiais de Proteção à Saúde por Dispensa de Licitação  

 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Médico Hospitalar para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde.   

 
Valor: R$ 15.415,00 (quinze mil, quatrocentos e quinze reais)  

  
1. INTRODUÇÃO: 

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

os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e 

efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela 

Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento 

dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “Coronavírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional, e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência 

e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, 

nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 004895/2020, que trata de 

aquisição de Materiais de Consumo Médico Hospitalar Emergencial decorrente da Pandemia em razão 

do Coronavírus, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando atender à 

necessidade de reposição de material para consumo imediato e estoque no almoxarifado central da 

Secretaria de Saúde, através de  Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, 

assim como analisou o Processo apensado de nº 5180/2020 que solicita pagamento a uma das empresas 

fornecedoras dos materiais de consumo adquiridos através do processo 004895/2020.  

 

1.1 OBJETIVOS: 

 
O objetivo geral da presente auditoria consistiu em atender ao ordenamento legal, detectar possíveis 
desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 
do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 
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1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 
Dispensa de Licitação: 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de Dispensa 

de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A contratação por meio 

de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços indispensáveis ao atendimento da 

situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os casos fundamentados no artigo 24 da Lei 

Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei Federal 13.979/2020 de 06/02/2020. 

✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 

✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 

✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 

✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 

✓ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020 

 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS, CONSTATÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 

2.1 CHEQ LIST 

 
           CHECKLIST DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
 

Nº do Processo: 4895/2020 e Processo 5180/2020 
Fornecedores: Monaco Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP e Serramed Produtos Hospitalares Eirelli - 
ME  
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Médico Hospitalar Emergencial para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa - ES.  

 
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/93 Art. 24, Inciso IV 
Dispensa - Art. 24, inciso ( IV )                        Inexigibilidade - Art. 25, inciso (    ) 
Empenho:  0509/2020 e 0510/2020 Data: 31/03/2020 Valor: R$ 9.915,00 e 

5.500,00  
Ordem Bancária: 0835/20 e   0876/20 Data: 03/04/2020 Valor: R$ 5.500,00 e R$ 

9.915,00 
Perguntas S N NA 
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1) A aquisição foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, 
protocolado e numerado? 
Sim. A formalização foi devidamente realizada por processo administrativo, autuado, 
organizado e protocolado com o nº 4895/2020 e numerado com folhas sequenciais de 01 a 118. 
Consta apensado o Processo nº 5180/2020 numerado com folhas sequenciais de 01 a 20, 
processo este de pagamento da Empresa Serramed Produtos Hospitalares Eirelli, uma das 
empresas ganhadoras dos itens do processo 4895/2020.   

 
 

X 
 
 

  

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do Corona vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 

 
O processo se refere a aquisição dos produtos de acordo com Anexo I do Termo de Referência 
na fl. 07. 

 
Item Quant. UN Produto/Descrição 

01 2.000 Par 00042366 Luva Cirúrgica de Latex Estéril Tamanho 7,0.   

02 1.500 Par 00041545 Luva Cirúrgica de Látex Estéril Tamanho 7,5. 

03 1.500 Par 00041546 Luva Cirúrgica de Látex Estéril Tamanho 8.0. 

04 180 CX 00046214 Luva para procedimento com pó, tamanho grande, 
não estéril, caixa com 100 unidades. 

05 150 UN 00015992 Almotolia plástica transparente bico reto, 
capacidade 250ml. 

 
A referida aquisição demonstra a necessidade de aperfeiçoamentos no Termo de Referência 
nos processos de contratação emergência, principalmente na descrição do objeto e na 
justificativa, pois os materiais médicos adquiridos não fazem evidencia para o fim 
especificadamente que serão utilizados. 

 
Nos 03 (três) primeiros parágrafos do Memorando SMSA Nº 086/2020 e no Objeto do Termo de 
Referência não foi bem especificado que as aquisições dos equipamentos são para o 
enfrentamento da doença Covid 19, sendo os seguintes objetivos e justificativas destacados 
no Memorando e no Termo de Referência: 

 

• Objetivando realizar a aquisição de Materiais de Consumo Médico Hospitalar para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para o desempenho de suas atividades; 

• Objetivando atender à necessidade de reposição de material para consumo imediato e 
estoque no almoxarifado Central da Secretaria de Saúde; 

• E que a reposição desses materiais se faz necessária em virtude do baixo estoque que 
ora se observa devido ao consumo regular para os serviços prestados à municipalidade não 
tenham interrupções, evitando transtornos por se tratar um serviço essencial. 

 
A Pandemia do Coronavírus foi citada somente no 4º (quarto) parágrafo relatando que  
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde 
Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe 
sobre as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem 
sobre as medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019.      

 
No entendimento desta Unidade Central de Controle Interno deveria ser melhor especificado 
no Memorando e no Objeto do Termo de Referência que as aquisições dos produtos são 
necessárias ao enfrentamento da emergência em saúde devido a Pandemia do Coronavírus, 

    

 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

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

 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de 
saúde pública decorrente do Coronavírus, caracterizando assim situação temporária de 
dispensa de licitação conforme art.4º § 1º da lei 13.979/2020? 

 
O Processo de Aquisição de Material Médico Hospitalar foi protocolado no dia 26/03/2020, e 
está compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas 
enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, 
tratando-se assim de uma situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º da 
Lei 13.979/2020.  

 

 
 
 
 
X 

  

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

 
Foi publicado no dia 02/04/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO 
CORONA VÍRUS – COVID – 19 e posteriormente Retificado em 08/05/2020: 

 

• Termo de Dispensa; 

• Quadro Comparativo de Preços; 

• Autorização de Fornecimento AF; 

• Publicação do Termo de Dispensa no DOM – Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo.         
 

 
 
 

X 
 
X 

  

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo 
de informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 
4º § 2º da lei 13.979/2020). 

 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município 
WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19: 

 
O Termo de Dispensa traz informações referente a: 

 
O Nome do Contratado, o Número do CNPJ, o Valor, Quantitativos, Número do Processo. A 
entrega foi imediata não gerando Contrato. 

 
Verificamos que o Termo de Dispensa de Licitação foi retificado e publicado no DOM/ES no dia 
05/05/2020, pois o anterior faltava algumas informações (Extrato do Ato 266596 Publicado no 
dia 30/03/2020 no DOM/ES). 

 

 
 
 

 
X 

  

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da lei 13.979/2020). 

 
Não foi localizado dentro do processo nenhuma informação em relação a inidoneidade das 
empresas contratadas. 

  

 
X 

 
 
 
X 

 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto Básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da lei 13.979/2020). 

 
Consta Termo de Referência nas fls. 03 a 07 devidamente aprovado pela Secretária Municipal 
de Saúde que á a Gestora do Fundo Municipal de Saúde.  

 
No entendimento desta Unidade Central de Controle Interno, o Termo de Referência deveria ser 
melhor especificado no Objeto e na Justificativa de que a aquisição do produto se faz 
necessária para atingir determinada ação de enfrentamento da emergência, visto que os 
materiais  adquiridos não fazem evidencia para o  fim especificadamente que serão utilizados. 

 

 
 
 

X 
 
X 

  

http://www.santateresa.es.gov.br/
http://www.santateresa.es.gov.br/
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8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto;  
II – Fundamentação simplificada da contratação;  
III – Descrição resumida da solução apresentada;   
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento; 
 

- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto que é a aquisição de Material 
Médico Hospitalar para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde fls. 03.  

 

- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação que foi para atender à necessidade 

de reposição de material para consumo imediato e estoque no almoxarifado Central desta Secretaria 
para desempenho de suas atividades, sendo que a reposição se faz necessária em virtude do baixo 
estoque que ora se observa devido ao consumo regular, e considerando o Decreto Municipal nº 
087/2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de Saúde Pública no Município de Santa 
Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde Pública de importância internacional decorrente do corona 
vírus.  

 
- A Descrição resumida da solução apresentada foi por Dispensa de Licitação de acordo com o 
Art. 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/93 que diz: “nos casos de emergência ou calamidade  pública, 
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados da 
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”. 

 

- Os requisitos da contratação – Descritos no Termo de Referência e conforme o Anexo I.    

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 

a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 

Localizamos estimativa de preços através do levantamento de orçamentos pesquisa realizada com 
potenciais fornecedores e por meio de Sítios eletrônicos especializados ou domínio nas fls. 16 a 57. 

 
VII – Adequação orçamentária. 
Constatamos no Termo que os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste 
correrão através da seguinte dotação orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012020.1030100622.144 – Manutenção das Atividades da 
Atenção Básica à Saúde; 
Elemento de Despesas: 30903000000 – Material de Consumo; 
Fonte de Recurso: 12110000000 - Ficha: 0000030             
Verificamos a existência das Notas de Pré-Empenho nº 56/2020 e 57/2020 (fls. 63/64) 

 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 

 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde no 
Processo – (Fls. 06 verso) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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Consta no Termo de Referência nas fls. 03 a 06 verso: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde. 
Item 2: Objetivo – Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Médico Hospitalar para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Quantidade, itens e especificações dos objetos 
da contratação constam no anexo I, parte integrante do Termo de Referência. 
Item 3: Justificativa – Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com a reposição 
do material para consumo imediato e estoque do almoxarifado em virtude do baixo estoque que ora 
se observa devido ao consumo regular e também considerando o Decreto Municipal nº 087/2020 que 
declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de saúde pública no município de Santa Teresa, decorrente 
da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona vírus.  
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme artigo 24 inciso IV da Lei 
8.666/93 
Item 5: Do Local e da Entrega – Setor do Almoxarifado da Saúde. 
Item 6: Garantias – Validade mínima de 12 meses a partir do recebimento do material, substituição 
de material defeituosos (sem ônus) e troca do material no prazo de 10 dias. 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls.04). 
Item 8: Obrigações da Contratante - Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls.06). 
Item 9: Avaliação do Custo - O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante 
planilha de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, 
conforme orçamento apensados nas folhas 16 a 57. 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de 
“gerente de Atenção Primária”. 
Item 11: Pagamento - Conforme item 11.1 a 11.8 do Termo de Referência (fls.07). 
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos não 
podendo ultrapassar o respectivo crédito orçamentário (fls.05 verso) 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento de encargos 
resultantes deste instrumento correrão através da seguinte dotação orçamentária (fls.05 verso): 
Classificação Funcional: Programática: 012020.1030100622.144 - Manutenção das Atividades da 
Atenção Básica à Saúde; 
Elemento de Despesas: 30903000000 – Material de Consumo; 
Fonte de Recurso: 12110000000 - Ficha: 0000030             
Verificamos a existência das Notas de Pré-Empenho nº 56/2020 e 57/2020 (fls. 63/64) 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls.05 verso) 
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 
o interesse da Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação 
(fls.06). 

 

   

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
 

9.1) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Consta nas fls. 81 e 82. 

9.2) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais – Consta nas 

fls. 89 e 90.   
9.3) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Consta nas fls. 85 e 
86; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal (não consta) 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS – Consta nas fls. 87 e 88 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Consta nas fls. 91 e 92. 
9.7) Cumprimento do Inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - Não Consta Não localizamos no 
processo a Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF “proibição 
de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz”. 

 

 
 

X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou 
inferior a seis meses? (art. 4º-H da lei 13.979/2020). 

 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 10 dias consecutivos após a entrega dos 
materiais e mediante a apresentação da Nota Fiscal. 

 
Foi firmado no processo 02 (dois) Instrumentos de Compromisso de Compra e Pagamento, um 
com a Empresa Monaco Distribuidora de Medicamentos Ltda (fls. 14) e outro com a Empresa 
Serramed Produtos Hospitalares Eireli (fls. 15), sendo os 02 (dois) com prazo de entrega do 
material estabelecido em 10 (dez) dias consecutivos após o recebimento do Instrumento e com 
pagamento sendo realizado em até 10 (dez) dias consecutivos após a entrega, por tanto 
instrumentos com prazos inferiores a seis meses.   

 

 
 
 
 

 
 
X 

 
 
 

X 

 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da lei 13.979/2020). 

 
Conforme justificado na fls. 02 a aquisição por dispensa levou em consideração o Decreto 
Municipal de nº 087/2020 (fls. 08 e 09) no qual foi Declarado Situação de Emergência de Saúde 
pública no Município de Santa Teresa – ES. 

 
O processo em questão foi Dispensa de Licitação, enquadrado no art.24 inciso IV da Lei 
8.666/93 para aquisição de materiais médicos hospitalares. 

 
“nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”; 
 
A Lei 13979/2020 Art. 4º B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020:  
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de risco e segurança de pessoas...; 

 

 
 
 

X 
 
 
 
X 

  

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto 
do processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em 
tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais 
vantajosa para a administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não 
algum contrato ou ata referente a aquisição dos materiais médicos adquiridos. 

 

  
 

X 
 
X 

 

13) Consta Parecer Jurídico no processo? 
 

Sim. Consta Parecer Jurídico nas fls. 67 a 70 do processo. 
 

 
X 
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14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante?  
 

Constatamos no processo orçamento de 02 (duas) empresas, conforme nas fls. 16 a 21. 
Evidenciamos também através de e-mails nas fls. 45 a 57 que 13 (treze) empresas se 
manifestaram a Secretaria Municipal de Saúde informando que não trabalhavam ou não tinham 
em estoque no momento os produtos solicitados. O Setor de Compras da Saúde consultou 
também sites de empresas especializadas onde localizou os demais orçamentos como 
demonstrado no quadro comparativo de preço simples. O Município adquiriu os produtos dos 
fornecedores com melhor preço. 

 
Produto e 

Quantidade 
Média Emp. / valor 

unit. / valor total  
Emp. / valor 

unit. / valor total 
Emp. / valor unit. / 

valor total 

Luva cirurg. De 
látex estéril 
tamanho 7.0 – 
2.000 par. 

2,31 Site da Guedes e 
Paixão Ltda – 2,51 o 
par – Total = 
5.020,00  

Site da Centerlab – 
2,33 o par – Total = 
4.660,00 

Orçamento Serramed Prod. 
Hospitalares – 2,10 o par – 
Total = 4.200,00 

Luva cirurg. De 
látex estéril 
tamanho 7.5 – 
1.000 par. 

2,94 Site da Drogaria 
Pacheco SA Filial – 
3,75 o par – Total = 
3.750,00  

Site da Guedes e 
Paixão Ltda – 2,98 o 
par – Total = 
2.980,00 

Orçamento Serramed Prod. 
Hospitalares – 2,10 o par – 
Total = 2.100,00 

Luva cirurg. De 
látex estéril 
tamanho 8.0 – 
1.500 par. 

2,93 Site da Drogaria 
Pacheco SA Filial – 
3,75 o par – Total = 
5.625,00 

 
-----------------------------
- 

Orçamento da Serramed 
Prod. Hospitalares – 2,10 o 
par – Total = 3.150,00 

Luva para proced. 
Com pó tamanho 
grande 180 caixas. 

29,93 Site da Vita Saúde 
Mais Care – 36,60 o 
par – Total = 
6.588,00   

Site da Guedes e 
Paixão Ltda – 25,10 o 
par – Total = 
4.518,00  

Orçamento da Monaco 
Distribuidora – 25,00 o par 
– Total = 4.500,00 

Almotolia plástica 
transparente – 150 
und. 

4,00 Site da Biodental 
Prod. Dentários Ltda 
EPP – 3,90 o par – 
Total = 585,00 

Site da Prime 
Cirrurgica Dist. Mat. 
Equip. 5,01 o par – 
Total = 751,50 

Orçamento da Serramed 
Prod. Hospitalares – 3,10 o 
par – Total = 465,00 

Luva cirurg. De 
látex estéril 
tamanho 7.5 – 500 
par. 

2,91 Site da Drogaria 
Pacheco SA Filial – 
3,75 o par – Total = 
1.875,00 

Site da Guedes e 
Paixão Ltda – 2,98 o 
par – Total = 
1.490,00 

Orçamento da Monaco 
Distribuidora – 2,00 o par – 
Total = 1.000,00 

 

 
 
 
 

X 
 
 
X 

  

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a 
análise crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, 
§ 1º e § 2º, do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 

 
Consta o Quadro Comparativo de Preços Simples nas fls. 59 e 60 demonstrando que o valor do 
produto da Empresa vencedora foi o menor entre os orçamentos e as pesquisas de preço 
realizadas pelo Município.   

 

 
 

X 
X 

  

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 

O Termo de Dispensa foi Publicado no Sítio Oficial do Município 
WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 
02/04/2020. Também foi publicado no Diário Oficial dos Municípios / DOM: em 30/03/2020. 

 
Republicado: Em 08 de maio de 2020 no Site Oficial do Município e em 05/05/2020 no Diário 
Oficial dos Municípios - DOM/ES em razão da Retificação do Extrato do Ato 266596.  

 
 

X 
 

X 

  

    

http://www.santateresa.es.gov.br/
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17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho?     
 

Localizamos no processo as Notas de Pré Empenho: 
 

• Nota de Pré Empenho de n° 0000056/2020 com data do dia 26/03/2020 em nome da 
Empresa Serramed Produtos Hospitalares Eireli no valor de R$ 9.915,00 fls. 63; 

 

• Nota de Pré Empenho de nº0000057/2020 com ata do dia 26/03/2020 em nome da 
Empresa Monaco Distribuidora de Medicamentos Ltda no valor de R$ 5.500,00 fls. 64.   

 

 
 

X 
 
X 

  

18) Se for o caso, consta Minuta do Contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei 
Federal 13.979/2020? 

 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega de todo material foi imediata e o 
Empenho é Ordinário e o prazo para pagamento é em até 10 dias consecutivos após a entrega 
dos materiais e mediante a apresentação da Nota Fiscal. 

 
Houve celebração de Instrumento de Compromisso de Compra e Pagamento com as duas 
empresas fornecedoras dos materiais, conforme fls. 14 e 15 do processo.  

 

  
 
 

X 
 
 
X 

 

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

Não houve Celebração de Contrato.  
 

  
X 

 

 
2.1.1 - Achados: 

 
Foi verificado no site oficial do Município em 02/04/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava 

em desacordo com o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020. Foi providenciado a retificação do mesmo e 

republicado   contendo todas as informações exigidas. 

 

Verificamos divergência na quantidade de itens propostos no Anexo I Termo de Referência em relação ao 

Quadro Resumo de Preços Simples.  

No Anexo I do Termo de Referência foram 05 (cinco) itens propostos conforme fls. 07, e no Quadro 

Resumo de Preços Simples foram demonstrados 06 (seis) itens conforme fls. 59 a 60.  

 Constatamos que o item 02 e o item 06 do Quadro Resumo tem a mesma especificação estando ambos 

descritos com a especificação idêntica do item 02 do Anexo I do Termo de Referência. 

 

O item 02 do Anexo I do Termo de Referência especifica a aquisição de luva cirúrgica de látex estéril 

tamanho 7,5 e a quantidade a ser adquirida de 1.500 (mil e quinhentos) pares. 

 

Já o item 02 do Quadro Resumo de Preços Simples consta a mesma especificação e a quantidade a 

ser adquirida de 1.000 (mil) pares e o item 06 do Quadro também apresenta a mesma especificação e a 

quantidade de 500 (quinhentos) pares.       

 

A explicação fornecida pelo Setor de Compras e Licitação é que em resposta ao orçamento enviado pelo 

Município, a Empresa Monaco Distribuidora de Medicamentos Ltda informou que possuía para entrega 

500 pares do produto, e não os 1.500 propostos no orçamento, sendo o valor cotado de R$ 2,00 (dois 

reais) o par. Essa cotação está com menor preço entre os orçamentos anexados no processo, justificando 

assim a inserção de mais um item no Quadro Resumo de Preços Simples, no caso item 06, e a compra 

do estoque dos 500 pares da Empresa Monaco Distribuidora de Medicamentos Ltda.  
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Foi orçado no item 02 do Quadro Resumo de Preços Simples 1.000 pares da mercadoria especificada e 

posteriormente adquirido junto a Empresa Serramed Produtos Hospitalares Eireli no valor de R$ 2,10 

(dois reais e dez centavos) o menor preço orçado entre as empresas que enviaram proposta com essa 

quantidade.     

  

As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços de material através dos 

orçamentos das Empresas conforme fls. 16 a 57.  

 

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com valor 

de mercado, constatamos através de análise ao site oficial dos Municípios de Linhares, São Mateus, 

Ibiraçu, e Serra que o valor dos produtos pago pelo Município não ficou aquém de outros Municípios 

pesquisados (excetuando-se a aquisição feita na Serra), conforme demonstrado nas tabelas abaixo. 

 

 
       Item 01: 00042366 Luva Cirúrgica de Látex Estéril Tamanho 7,0.   

 

Município Local de Publicação Oficial  Valor 

Santa Teresa Site Oficial do município R$ 2,10 

Linhares     Site Oficial do Município R$ 1,79 

Serra Site Oficial do Município R$ 1,44 

 
  
Item 02: 00041545 Luva Cirúrgica de Látex Estéril Tamanho 7,5.   
 

     Município  Local de Publicação Oficial        Valor 

     Santa Teresa Site Oficial do Município         R$ 2,10 

   Linhares Site Oficial do Município         R$ 1,79 

  Serra Site Oficial do Município         R$ 1,44 

 
 
Item 03: 00041546 Luva Cirúrgica de Látex Estéril Tamanho 8.0. 

               Município Local de Publicação     Valor 

              Santa Teresa Site Oficial do Município         R$ 2,10 

                 Linhares Site Oficial do Município         R$ 1,79 

                  Serra Site Oficial do Município         R$ 1,44 

 
 
 
Item 04: 00046214 Luva para procedimento com pó, tamanho grande, não estéril,   caixa 
com 100  unidades. 
 

   Município Local de Publicação Valor 

   Santa Teresa Site Oficial do Município R$ 25,00 a caixa  

 Linhares Site Oficial do Município 31,50 

Serra Site Oficial do Município 23,40 

São Mateus Site Oficial do Município 31,00 

 
 
Item 05: 00015992 Almotolia plástica transparente bico reto, capacidade 250ml. 
 

     Município Local da Publicação Valor 
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    Santa Teresa Site Oficial do Município  R$ 3,10 o par 

  Ibiraçu Site Oficial do Município R$ 2,90 o par 

 
 
Item 06: 00009221 Luva Cirúrgica de Látex Estéril Tamanho 7,5.   
 

       Município Local Oficial      de Publicação    Valor 

      Santa Teresa Site Oficial do Município      R$ 2,00 

     Linhares Site Oficial do Município      R$ 1,79 

   Serra Site Oficial do Município       R$ 1,44 

 
 

Verificamos no processo também a cronologia da compra e pagamento (Empenho, Autorização de 
Fornecimento, Nota Fiscal, Liquidação e Pagamento) das empresas fornecedoras dos produtos adquiridos.   

Empresa 
Fornecedora 

Pré 
Empenho  e 

Empenho 

Aut. 
Fornecimento 

Nota 
Fiscal 

Atesto da 
Nota 

Fiscal 

Liquidação Pagament
o 

 
 

Monaco 
Distribuidora de 
Medicamentos 

Ltda 

Pré 
Empenho 

0000057/2020 
26/03/2020 

 
Empenho 

0000510/2020 
31/03/2020 

 
 
 

000156/2020 
31/03/2020 

 
 
 

Nº 01951 
26/03/2020 

 
 
 

27/03/2020 

 
 
 

0000559/2020 
31/03/2020 

 
 
 

0000835/20
20 

03/04/2020 

 
 

Serramed 
Produtos 

Hospitalares 
Eireli 

Pré 
Empenho 

0000056/2020 
26/03/2020 

 
Empenho 

0000509/2020 
31/03/2020 

 
 
 

000155/2020 
31/03/2020 

 
 
 

Nº 03233 
01/04/2020 

 
 
 

06/04/2020 

 
 
 

0000613/2020 
13/04/2020 

 
 
 

0000851/20
20 

13/04/2020 

 
Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal nº 01951 foi emitida antes do Empenho e da Autorização de 

Fornecimento, porém a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada pelo 

Fiscal do Contrato. Também verificamos que houve a emissão de Pré empenho na mesma data da emissão 

da Nota Fiscal. 

 

A Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 diz em seu artigo 10: 

 

“A Emissão da Ordem de Fornecimento ou de serviços e/ou a assinatura do termo de contrato, na forma 

desta lei Complementar, independem de existência de prévio empenho, desde que haja declaração de 

disponibilidade financeira exarada pela autoridade competente devidamente formalizada nos autos”. 

 

Recomendamos que todos os processos cuja a Emissão da Ordem de Fornecimento ou de serviços e/ou a 

assinatura do termo de contrato seja anterior a Emissão do Empenho, possua declaração de disponibilidade 

financeira exarada pela autoridade competente devidamente formalizada nos autos. 

 

 
2.2 DAS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 
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2.2.1 Da especificação sobre a Pandemia na justificativa da aquisição dos produtos do 
processo. 

 
Constatamos que nos 03 (três) primeiros parágrafos do Memorando SMSA Nº 086/2020 (fls. 02) e no Objeto 
do Termo de Referência (fls. 03) não foi bem especificado que as aquisições dos materiais são para o 
enfrentamento da doença Covid 19. 
 
A Secretaria apenas informou o Decreto que declarou a Situação de Emergência decorrente da Pandemia 
em razão do Covid 19 e justificou a solicitação para a aquisição do material na modalidade de Dispensa de 
Licitação considerando o art. 24 – inciso IV da Lei 8.666/93. 

 
Recomendamos que a Gerência de Atenção Primária á Saúde especifique melhor o Objeto, tanto no 
Memorando de solicitação quanto no Termo de Referência, e também na Justificativa a necessidade de 
aquisição dos produtos.    
 
 

2.2.2 Da falta de comprovação de Idoniedade das Empresas contratadas 
 

As empresas contratadas foram a Monaco Distribuidora de Medicamentos Ltda e a Serramed Produtos 
Hospitalares.  Não constatamos dentro do processo nenhuma informação em relação inidoneidade das 
empresas acima mencionadas (Art. 4º § 3º da Lei Federal 13.979/2020).  

 
Recomendamos que a administração pública não deixe de anexar nos processos de contratação a 
Comprovação de Idoneidade das Empresas vencedoras.  

 

 
2.2.3 Da falta da Declaração das Empresas Modelo V – conforme exigência do artigo 4º - F 
do Cumprimento do Inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF 

 
O Cumprimento do Inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 
Recomendamos que a Administração Pública anexe nos processos toda documentação exigida na Lei 
Federal 13.979/2020 inclusive a Declaração da Empresa Modelo V – Cumprimento do Inciso XXXIII do 
caput do art. 7º da CF. 

 

     
2.2.4 Da falta de manifestação do setor de contratos/convênios referente a existência de 
contratos vigentes para o serviço/material solicitado. 

 
Não localizamos no processo Declaração do setor de contratos/convênios de que não há contrato/ata 

vigentes para o serviço/materiais objeto do processo administrativo instaurado, no intuito de prevenir 

situações que possam comprometer a realização de procedimentos em conformidade com os princípios que 

regem a boa aplicação dos recursos públicos. 

 

    
2.2.5 Da não identificação do servidor responsável pela coleta dos orçamentos   

 
Não constatamos identificação da assinatura do servidor responsável pela coleta dos orçamentos como 

solicitado na Conclusão do Parecer Jurídico fls. 70.   



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

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

 

Obrigatoriedade da Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços, nos termos item 

9.1.1 da Portaria 804, de 13/11/2018 do Ministério da Justiça que assim dispõe: 

 

“É obrigatória a identificação do servidor responsável pela cotação de preços E A ASSINATURA NOS 

DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA (Acordão TCU nº 909/07 – 1ª Câmara)”.  

 

Recomendamos que o servidor responsável pela cotação de preços sempre se identifique através de 

assinatura legível ou carimbo de identificação afim de atender a Portaria supracitada no Parecer Jurídico. 

 
 

 3.CONCLUSÃO:   

                             
O resultado desta auditoria, diante dos pontos elencados, demonstra a necessidade de aperfeiçoamentos 

nos processos de contratação emergencial por dispensa de licitação para o combate da Pandemia do 

Coronavírus, observando-se os princípios da eficácia, eficiência e economicidade da Administração Pública, 

de modo a evitar possíveis questionamentos por órgãos de controle externo. 

 

É de suma importância a Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços e sua 

assinatura nos documentos de sua autoria. Recomendamos que a assinatura seja legível ou seguida de 

carimbo para melhor identificação. 

 

Após os trabalhos realizados concluir-se que o processo de dispensa nº: 4895/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93.   

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Recomendamos que todos os processos cuja a Emissão da Ordem de Fornecimento ou de serviços e/ou 

a assinatura do termo de contrato seja anterior a Emissão do Empenho, possua declaração de 

disponibilidade financeira exarada pela autoridade competente devidamente formalizada nos autos. 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a secretaria municipal de saúde que dê ciência 

deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o 

atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5. 

 

Pedimos que encaminhe o relatório ao setor de Licitação para ciência do mesmo. Ao final que retorne ao 

setor de controle interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle Interno 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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está à disposição para sana-los.     

 
 

Santa Teresa-ES, 28 de maio de 2020. 
 
 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controladora Geral Interna 

 
 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA EM DISPENSA DE LICITAÇÃO – COVID 19 
Processo: 004921/2020 - aquisição de Materiais de Consumo Médico 

Hospitalar Emergencial 
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos, incluindo 

os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e 

efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela 

Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento 

dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista quer a Organização mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “coronavirus”  

como pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O governo federal, por meio da lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos criando 

nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública  decorrente do coronavirus e define que a dispensa em 

questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência 

e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavirus, 

nos termos do artigo 4º da lei federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 004921/2020,que trata de 

aquisição de Materiais de Consumo Médico Hospitalar Emergencial decorrente da Pandemia em razão 

do Corona Vírus, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando atender à 
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necessidade de reposição de material para consumo imediato e estoque no almoxarifado central, através de  

Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93. 

 

1.1 OBJETIVOS: 

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

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 

do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 
 
1.2 FUNDAMENTAÇÃO: 
 
Dispensa de Licitação 

 
✓ A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de Dispensa 

de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A contratação por meio 
de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços indispensáveis ao atendimento da 
situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os casos fundamentados no artigo 24 da Lei 
Federal 8.666/1993. 
 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

✓ Medida Provisória 926 de 20/03/2020. 

 
✓ Decreto Municipal 087/2020 de 17/03/2020. 

 

 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. EXAME TÉCNICO: 
 
2.1 DOS ACHADOS: 
 

 
CHECKLIST DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 
Nº do processo:  004921/2020 
Fornecedor: CIRÚRGICA CAPIXABA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 
LTDA 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR 
 
 
Fundamento legal:  
Dispensa - Art. 24, inciso IV ( X  )                        Inexigibilidade - Art. 25, inciso (     ) 
Empenho: 498/2020 Data: 27/03/2020 Valor: 24.523,00 
Ordem Bancária: 782/2020 Data: 31/03/2020 Valor: 24.523,00 
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Perguntas Sim Nã
o 

N/A 

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

 

O Processo Administrativo de nº 004921/2020, foi protocolado no dia 26/03/2020, autuado, 
distribuído e organizado com capa e numeração de folhas sequenciais (01/90). 

 

 
 
 

X 

  

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do coronavírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere a Aquisição de Materiais de Consumo Médico Hospitalar 
Emergencial decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus, para atender a demanda 
da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando atender à necessidade de reposição de 
material para consumo imediato e estoque no almoxarifado central. Os produtos 
adquiridos são: 
 

Descrição Quant. UN Valor Unit. Valor Total 

Avental manga longa com tiras 29 Pacote  R$ 26,00 R$     754,00 

Lençol Hospitalar Descartável 110 Pacote R$ 26,00 R$   2.860,00 
Luva para procedimento com pó tam. G 21 Caixa R$ 29,00 R$      609,00 
Luva para procedimento com pó tam. M 400 Caixa R$ 29,00 R$ 11.600,00 
Luva para procedimento com pó tam. P 300 Caixa R$ 29,00 R$   8.700,00 

 

 
 
 
 

X 

  

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência 
de saúde pública decorrente do corona vírus, caracterizando assim situação temporária 
de dispensa de licitação conforme art. 4º § 1º da lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Aquisição de Materiais de Consumo Médico Hospitalar foi protocolado no 
dia 26/03/2020 e está compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e 
aplica-se apenas enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de 
importância internacional, tratando-se assim de uma situação temporária conforme 
determina o Parágrafo 1º da Lei 13.979/2020. 

 

 
 
 
 

X 

  

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? 
Art. 4º § 2º da lei 13.979/2020? 
 
Foi  publicado no dia 02/04/2020, no Sitio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA 
NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19: 

✓ Termo de Dispensa de Licitação 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples 
✓ Autorização de Fornecimento 135/2020. 

✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES. 

 
 
 

X 
 

  

http://www.santateresa.es.gov.br/
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5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do Art. 8º da Lei 12.527/2011, um 
mínimo de informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? 
(art. 4º § 2º da lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município 
WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 
 
O termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
Nome do Contratado, Número CNPJ, Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega 
foi imediata não gerando Contrato. 
 
Verificamos que o Termo de Dispensa foi retificado, pois o anterior faltava algumas 
informações (Extrato do Ato 266593 Publicado no dia 30/03/2020 no DOM/ES). 

 

 
 
 
 
 

X 

  

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da lei 
13.979/2020). 
 
Não foi localizado dentro do processo nenhuma informação em relação 
inidoneidade da empresa contratada.  
 

  
 

X 

 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de 
Saúde, conforme determina o Art. 4º E da Lei nº 13979/2020 se encontra anexado 
as folhas 03 a 10 deste processo, e descreve o objeto como fornecimento de 
Materiais de Consumo Médico Hospitalar Emergencial para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 

 
 
 

X 

  

http://www.santateresa.es.gov.br/
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8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento; 
 
O Termo de Referência (fls. 03 a 10) contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde 
 
Item 2: Objetivo – Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Médico 
Hospitalar para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Quantidade, itens 
e especificações dos objetos constam no anexo I, parte integrante do Termo de 
Referência. 
 
Item 3: Justificativa – Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com 
a reposição do material para consumo imediato e estoque do almoxarifado em virtude do 
baixo estoque que ora se observa devido ao consumo regular e também considerando o 
Decreto Municipal nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de saúde 
pública no município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 
e dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do corona vírus.  
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme artigo 24 inciso 
IV da Lei 8.666/93 
 
Item 5: Do Local e da Entrega – Setor do Almoxarifado da saúde. 
 
Item 6: Garantias – Validade mínima de 12 meses, substituição de material defeituosos 
(sem ônus) e troca do material no prazo de 10 dias. 
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência 
(fls.05 e 06). 
 
Item 8: Obrigações da Contratante - Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência 
(fls.06). 
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Item 9: Avaliação do Custo - O custo estimado e os valores máximos foram apurados 
mediante planilha de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em 
contratações similares, conforme orçamento apensados nas folhas 21, 22, 23,24, 25, 28, 
31,32, 34, 35, 38, 40, e 43. 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na 
função de “gerente de Atenção Primária”. 
Item 11: Pagamento - Conforme item 11.1 a 11.8 do Termo de Referência (fls.07). 
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da 
Autorização de Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos 
os bens adquiridos não podendo ultrapassar o respectivo crédito orçamentário. 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos 
encargos resultantes deste instrumento correrão através da seguinte dotação 
orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012020.1030100622.144 – Manutenção das 
Atividades da Atenção Básica à Saúde; 
Elemento de Despesas: 30903000000 – Material de Consumo; 
Fonte de Recurso: 12110000000 - Ficha: 0000030 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 58/2020 as folhas 51. 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls. 
08/09).  
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão 
sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde 
que não comprometam o interesse da Administração, o Princípio da Isonomia, a 
Finalidade e a Segurança da Contratação. 
 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes 
parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas por meio de Sítios eletrônicos 
especializados ou domínio, e através de Cotação de Material / Serviços conforme 
fls. 20/26 – 28/29 – 31/36 – 38/41 – 43/44.  
 
VII – Adequação orçamentária. 
Classificação Funcional Programática: 012020.1030100622.144 – Manutenção das 
Atividades da Atenção Básica à Saúde; 
Elemento de Despesas: 30903000000 – Material de Consumo; 
Fonte de Recurso: 12110000000; 
Ficha: 0000030 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 58/2020 as folhas 51. 
 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária 
Municipal de Saúde – (Folha 10) do Processo 
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9)Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da lei 
13.979/2020). 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT); 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF. 
 
Consta:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Consta na Fls. 61; 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Fls 78; 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Fls 77; 
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Folha 79 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Folha 80 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal (não consta)  
9.7 - Não Consta a declaração de: proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, Conf. Art. 7º da CF. 

X   

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou 
inferior a seis meses? (art. 4º-H da lei 13.979/2020 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o 
Empenho é Ordinário e o prazo para pagamento é em até 10 dias consecutivos 
após a entrega dos materiais e mediante a apresentação da Nota Fiscal. 

 
 
 

  
 

X 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da lei 13.979/2020). 
 
O processo em questão foi Dispensa de Licitação, enquadrado no art.24 inciso IV 
da Lei 8.666/93 para aquisição de materiais médicos hospitalares. 
 
“nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”; 
A Lei 13979/2020 Art. 4º B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 
2020:  
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de risco e segurança de pessoas...; 

 
 
 

X 
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12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  

(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto 
em tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais 
vantajosa para a administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir 
ou não algum contrato ou ata referente a aquisição dos materiais médicos 
adquiridos. 

  
 

X 

 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta neste processo o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação. 
(Folhas 53/56) 
 

X   

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Consta o quadro comparativo de preços dos produtos e fornecedores participantes deste 
processo: 

Descrição Ortoponto Cir.Capixaba Serramed Vita Saúde 

Avental ---- 754,00 925,10 ---- 

Lençol 
Hospital. 

3.300,00 2.860,00 ---- ---- 

Luva G ---- 609,00 693,00 663,18 

Luva M ---- 11.600,00 13.200,00 14.640,00 

Luva P ---- 8.700,00 9.900,00 10.980,00 

Total  3.300,00 24.523,00 24.718,10 26.283,18 

     
 

 
 
x 

  

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a 
análise crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, 
§ 1º e § 2º, do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável em sítios eletrônicos e 
pesquisa realizada com potenciais fornecedores.  
 

   

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município 
WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 
 
Republicado: Em 04 de maio de 2020 em razão da Retificação do Extrato do Ato 
266593 Publicado no dia 30/03/2020 no DOM/ES 
 
Também foi publicado no Diário Oficial dos Municípios / DOM: em 30/03/2020 e 
posteriormente republicado em 05 de maio de 2020 – Edição nº 1507. 

 
 

X 
 
 

  

    

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Consta no processo a Nota de Pré Empenho de nº 58/2020 Liberada de 27/03/2020, 
no valor de 24.523,00 – (Folha 51). 
 

 
 

X 

  

http://www.santateresa.es.gov.br/
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18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei 
Federal 13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o 
Empenho é Ordinário e o prazo para pagamento é em até 10 dias consecutivos após 
a entrega dos materiais e mediante a apresentação da Nota Fiscal. 
 

   
 
 

X 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato.  
 

   
 

X 

 
2.2.1 - Achados: 
 
Foi verificado no site oficial do município em 02/04/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava em 
desacordo com o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020. Foi providenciado a retificação do mesmo e 
republicado contendo todas as informações exigidas. 
 
As estimativas de preços foram obtidas por meio de Sítios eletrônicos especializados ou domínio, e através 
de Cotação de Material / Serviços conforme fls. 20/26 – 28/29 – 31/36 – 38/41 – 43/44.  
 
Verificamos em sites de municípios do Estado a aquisição dos produtos, para fazer uma comparação de 
preços e constatamos: 
 
1) Muitos municípios não disponibilizam no site a autorização de fornecimento, que traz o preço unitário e 
quantidade das aquisições, informando somente o termo de dispensa, o que dificultou um pouco a nossa 
pesquisa comparativa. 
 
2) Tabela comparativa: 

 Avental M/L 
1m (c) 1,40 (L) 
Pacote com 10 

Lençol Hospital. 
90cm x 2m 

Embalagem com 
10 

Luva G p/ 
procedimento 

com pó (cx 
com 100) 

Luva M p/ 
procedimento 

com pó (cx 
com 100) 

Luva P p/ 
procedim
ento com 

pó (cx 
com 100) 

Santa Teresa 26,00 26,00 29,00 29,00 29,00 

Linhares -------- 15,80 31,50 31,50 31,50 

Cariacica 22,50 e 155,00 ------- -------- -------- -------- 

Serra --------- ------- 23,40 23,40 23,40 

São Mateus --------- -------- 31,00 31,00 -------- 

 
Sendo assim, após essa breve pesquisa constatamos que o preço praticado em nosso município não ficou 
aquém de outros municípios pesquisados.  
 
Conforme solicitado no parecer jurídico folhas 56, foi recomendado item 4 a identificação do servidor público 
responsável pela cotação de preços e sua assinatura nos documentos de sua autoria. Recomendamos que 
a assinatura seja legível ou seguida de carimbo para melhor identificação. 
 
 

2.2.2 - Constatações e Recomendações: 

 
2.2.2.1 – Da falta de comprovação de Idoneidade da empresa contratada: 
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A empresa contratada foi a Cirúrgica Capixaba Comércio de Produtos Médico Ortop. Ltda. Não foi 
localizado dentro do processo nenhuma informação em relação inidoneidade da empresa contratada (art. 4º 
§ 3º da lei 13.979/2020). 
 
2.2.2.2 – Da falta da Declaração modelo V – conforme exigência do artigo 4º - F  
 
Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
2.2.2.3 – Da falta de manifestação do setor de contratos/convênios referente a existência de 
contratos vigentes para o serviço/material solicitado. 
 
Declaração do setor de contratos/convênios de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais 
objeto do processo administrativo instaurado, no intuito de prevenir situações que possam comprometer a 
realização de procedimentos em conformidade com os princípios que regem a boa aplicação dos recursos 
públicos. 
 
2.2.2.4 – Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e Pagamento. 

 

Verificamos que o processo 004921/2020 teve início no dia 26/03/2020 e sua tramitação se deu conforme as 

seguintes datas: 

Empenho Aut.Fornecim. Nota Fiscal Atesto da Nota 

Fiscal 

Liquidação Pagamento 

27/03/2020 27/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 

 

Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida antes do empenho e da Autorização de 

fornecimento, porém a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada.  

 

O atesto da nota Fiscal não está sendo identificado, ficando assim, muito difícil saber quem são os 

servidores responsáveis pelo recebimento e conferência dos produtos adquiridos. Também é visível pelas 

assinaturas que não é o servidor indicado no Termo de referência responsável pela fiscalização do Contrato. 

 

Solicito que todo atesto na Nota Fiscal seja identificado com nome e função do servidor (es). 

 
Após todas as verificações e constatações, recomendamos a secretaria municipal de saúde que dê ciência 
deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o 
atendimento da Lei 13.979/2020. 
 
Pedimos que encaminhe o relatório ao setor de Licitação para ciência do mesmo. Ao final que retorne ao 
setor de controle interno. 
 
Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na 
aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020. 
 
 Santa Teresa-ES, 14 de maio de 2020. 
___________________________________ 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

        Controlador Geral Interno 

 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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RELATÓRIO DE AUDITORIA EM DISPENSA DE LICITAÇÃO – COVID 19 
Processo 004982/2020 

 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Gráficos para atender a demanda da 

Secretaria Municipal de Saúde.   

 

Valor: R$ 1.200,00 

 
1. INTRODUÇÃO: 

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

incluindo os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A 

existência e efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação 

estatuída pela Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor 

aproveitamento dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de 

emergência e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, 

serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do Coronavirus, nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 004982/2020,que trata 

de aquisição de Materiais Gráficosdecorrente da Pandemia em razão do Coronavírus, para atender 

a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, através de  Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 

24, Inciso IV da Lei 8.666/93. 

 

1.1 OBJETIVOS: 
 

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

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 

do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 
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1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação: 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
 

✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 
 

✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 
 

✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 
 

✓ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020 
 
 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

2.1 CHEQ LIST 

 

Nº do processo: 4982/2020 
Fornecedor: IMPACTO SERVIÇOS GERAIS LTDA ME 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 
 
Fundamento legal: Dispensa - Art. 24, inciso IV ( X  )         -           Inexigibilidade - Art. 25, inciso (     )     
 
Empenho: Nº 508/2020 Data: 31/03/2020 Valor: 1.200,00 
Ordem Bancária: 5633 Data: 13/04/2020 Valor: 1.200,00 

Perguntas S
i
m 

N
ã
o 

N/A 

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

 

O Processo Administrativo de nº 4982/2020, foi protocolado no dia 30/03/2020, autuado, 
distribuído e organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de (01/51). 

 

 
 
 
X 
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2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do corona vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere a Aquisição de Material Gráfico, para atender a demanda das 
Unidades de Saúde, das Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e Ambiental e dos diversos 
setores que compõem a Secretaria Municipal de Saúde, decorrente da Pandemia em 
razão do Corona Vírus (Memo. 092 fls. 02) 
 

Descrição / Produto Quantidade UN 

Impressão a Laser Colorido de Cartazes TAM A3 200 IMP 

 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de 
Saúde Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 
19 e dispõe sobre as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, que dispõem sobre as medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde 
Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto 
em 2019.   

 
 
 
 

X 

  

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência 
de saúde pública decorrente do corona vírus, caracterizando assim situação 
temporária de dispensa de licitação conforme art.4º § 1º da lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Aquisição de Material Gráfico foi protocolado no dia 30/03/2020 e está 
compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas 
enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância 
internacional, tratando-se assim de uma situação temporária conforme determina o 
Parágrafo 1º do art. 4º da Lei 13.979/2020.  

 
 
 
 

X 

  

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? 
Art. 4º § 2º da lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 02/04/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA 
NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19 e posteriormente Retificado em 08/04/2020: 

• Termo de Dispensa; 

• Quadro Comparativo de Preços; 

• Autorização de Fornecimento AF; 

• Publicação do Termo de Dispensa no DOM – Diário Oficial dos Municípios do 
Espírito Santo.        
  

 
 
 

X 

  

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo art.26 da Lei Federal 
8.666/93, contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 
12.527/2011, um mínimo de informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou 
aquisição? (art. 4º § 2º da lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município 
WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19: 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
O Nome do Contratado, o Número do CNPJ, o Valor, Quantitativos, Número do Processo. 
A entrega foi imediata não gerando Contrato. 
 
Verificamos que o Termo de Dispensa de Licitação foi retificado e publicado no DOM/ES 
no dia 05/05/2020, pois o anterior faltava algumas informações (Extrato do Ato 266935 
Publicado no dia 31/03/2020 no DOM/ES). 

 

 
 
 
 
 
 
 

X 

  

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


                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

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

 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da lei 
13.979/2020). 
 
Não foi localizado dentro do Processo nenhuma informação em relação a inidoneidade da 
empresa contratada. 

  
 

X 

 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, 
conforme determina p Art. 4º E da Lei nº 139798/2020, e se encontra anexado às folhas 03 a 13 
deste processo, e descreve o objeto como contratação de empresa para fornecimento de 
Materiais Gráficos. 
 
No entendimento desta Unidade Central de Controle Interno, o Termo de Referência deveria 
ser melhor especificado no Objeto e na Justificativa de que a aquisição do produto se faz 
necessária para atingir determinada ação de enfrentamento da emergência, visto que os 
materiais gráficos adquiridos não fazem evidencia para o  fim especificadamente que serão 
utilizados. 
 
No item 3.3 do TR (justificativa) diz que é para atender à necessidade de reposição de material 
de consumo imediato e de estoque no almoxarifado. 
 
No item 3.4 do TR (justificativa) diz que se faz necessária em virtude do baixo estoque que ora 
se observa devido ao consumo regular. 
 
O TR não traz de forma clara, informações referentes a finalidade a que se destina os 
“cartazes” adquiridos. 

 
 
 

X 

  

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento; 
 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto que é a contratação de empresas 
para fornecimento de Materiais Gráficos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde 
fls. 03.  
 

- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação Aquisição de Material Gráfico, para 

atender a demanda das Unidades de Saúde, das Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e Ambiental e 
dos diversos setores que compõem a Secretaria Municipal de Saúde. 

 
- A Descrição resumida da solução apresentada foi por Dispensa de Licitação de acordo com o 
Art. 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/93 que diz: “nos casos de emergência ou calamidade  pública, 
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados da 
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”. 
 

- Os requisitos da contratação – Descritos no Termo de Referência e conforme o Anexo I.    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
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VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes 
parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
Localizamos estimativa de preços através do levantamento de orçamentos pesquisa realizada com 
potenciais fornecedores nas fls. 16 a 18. 

 
VII – Adequação orçamentária. 
Constatamos no Termo que os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste 
correrão através da seguinte dotação orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: Classificação Funcional Programática: 
012020.1030100622.144 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica à Saúde; 
Elemento de Despesas:30903000000 – Material de Consumo; 
Fonte de Recurso: 12110000000 - Ficha: 0000030. 
 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado pela autoridade competente. (fls. 13).   
 
O Termo de Referência (Fls. 3/13) contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde 
Item 2: Objetivo – Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Gráficos para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Quantidade, itens e especificações dos objetos 
constam no Anexo I, parte integrante do Termo de Referência. (Fls. 14) 
Item 3: Justificativa – A Contratação de empresa para o fornecimento de Materiais Gráficos, 
atenderá às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a demanda da Secretaria.  
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, que declara Situação de Emergência de saúde 
pública no Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19e dispõe 
sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Corona Vírus. 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Art. 24 Inciso IV da Lei nº 
8.666/1993. 
Item 5: Do Local e da Entrega – Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. 
Item 6: Garantias – Validade mínima de 12 (doze) meses, substituição de material defeituosos (sem 
ônus) e troca do material no prazo de 10 (dez) dias corridos. 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls. 06 e 
07) 
Item 8: Obrigações da Contratante – Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls. 07) 
Item 9: Avaliação do Custo – O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante 
planilha de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, 
conforme orçamentos apensados nas folhas 16 a 18. 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de 
“Gerente da Atenção Primária”. 
Item 11: Pagamento – Conforme item 11.1 11.8 do Termo de Referência (fls.09) 
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos, não 

podendo ultrapassar o respectivo crédito orçamentário. 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos 
resultantes deste instrumento correrão através da seguinte Dotação Orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012020.1030100622.144 – Manutenção das Atividades da 
Atenção Básica à Saúde; 
Elemento de Despesas:30903000000 – Material de Consumo; 
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Fonte de Recurso: 12110000000 - Ficha: 0000030. 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 61/2020 – Liberada – de 30/03/2020 – (fls 22) 
 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls 10/12) 
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

9)Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da lei 13.979/2020). 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT); 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF. (declaração de que não 
emprega menores). 
 
Consta:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Consta na Fls. 25; 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Fls 30; 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Fls 31; 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Fls.33  
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Folha 32; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Folha 34 
9.7 - Não Consta a declaração de: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, Conf. Art. 7º da CF. 

 

 
 
 
 
 
 
 

X 

  

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou 
inferior a seis meses? (art. 4º-H da lei 13.979/2020 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega dos 
materiais e mediante a apresentação da Nota Fiscal. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
X 

 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da lei 13.979/2020). 
 
O processo em questão foi Dispensa de Licitação, enquadrado no Art. 24 Inciso IV da Lei nº 
8.666/1993 para aquisição de Materiais Gráficos. 
 
“Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, se5rviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”. 
 
A Lei nº 13979/2020 – Art. 4º B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020: 
I – Ocorrência de Situação de Emergência; 
II – Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de risco e segurança de pessoas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto 
do processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em 
tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais 
vantajosa para a administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não 
algum contrato ou ata referente a aquisição de Materiais Gráficos adquiridos. 

  
 
 
 
 
 

X 

 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Não foi localizado o Parecer Jurídico no processo. 

  
X 

 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Consta o quadro comparativo de preços dos produtos e fornecedores participantes deste 
processo: 

Descrição Impacto 
Serviços 

Aguinaldo 
da Silva 

T. Chiaratti 
e Cia. Ltda 

Impressão a Laser Colorido de Cartazes – 
Tamanho A3 (200 un) 

1.200,00 1.400,00 1.680,00 

Total 1.200,00 1.400,00 1.680,00 
 

 
 

X 

  

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a 
análise crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, 
§ 1º e § 2º, do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável através de cotações realizada 
com potenciais fornecedores, demonstrando que o valor da Empresa vencedora ficou abaixo 
da média sendo o menor preço entre os orçamentos encaminhados ao Município.   

 
 

X 

  

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município 
WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 
Também foi publicado no Diário Oficial dos Municípios / DOM: em 31/03/2020. 
 
Republicado: Em 08 de Maio de 2020 em razão da Retificação do Extrato do Ato 266935 
publicado no dia 31/03/2020 no DOM/ES. 

 
 

X 

  

    

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Consta no processo a Nota de Pré Empenho de nº 61/2020 Liberada – de 30/03/2020, no valor 
de 1.200,00 (fls. 22). 

 
 

X 

  

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei 
Federal 13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da 
respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Fiscal. 

  
 

X 

 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato. 

  
X 

 

 
 

2.1.1 - Achados: 
 
Foi verificado no site oficial do Município em 02/04/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava em 

desacordo com o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020. Foi providenciado a retificação do mesmo e 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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republicado   contendo todas as informações exigidas. 

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços de material através dos orçamentos 
das Empresas conforme fls. 16 a 18. 

 

2.2 DAS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 
 
2.2.1 Da falta de comprovação de Idoneidade da Empresa contratada 
 
A empresa contratada foi a Impacto Serviços Gerais Ltda ME. Não constatamos dentro do processo 

nenhuma informação em relação inidoneidade da empresa (Art. 4º § 3º da Lei Federal 13.979/2020).  

 
2.2.2 Da falta da Declaração Modelo V – conforme exigência do artigo 4º - F - 
 Cumprimento do Inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF 

 
Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos. 

     
2.2.3 Da falta de manifestação do setor de contratos/convênios referente a existência de 
contratos vigentes para o serviço/material solicitado. 

 
Não localizamos no processo Declaração do setor de contratos/convênios de que não há contrato/ata 

vigentes para o serviço/materiais objeto do processo administrativo instaurado, no intuito de prevenir 

situações que possam comprometer a realização de procedimentos em conformidade com os princípios 

que regem a boa aplicação dos recursos públicos.  

 
2.2.4 Da falta do Parecer Jurídico 

 
Constatamos que no processo auditado não há Parecer Jurídico sobre a dispensa de licitação estando em 

desconformidade com o Art. 38, Inciso VI da Lei 8.666/93.   

 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente 

autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e 

do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 

VI - Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;   

 

2.2.5 – Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e 
Pagamento. 
Verificamos que o processo 005065/2020 teve inicio no dia 01/04/2020 e sua tramitação se deu conforme as 

seguintes datas: 

 

Empenho Aut.Fornecim. Nota Fiscal Atesto da Nota 

Fiscal 

Liquidação Pagamento 

31/03/2020 31/03/2020 01/04/2020 01/04/2020 07/04/2020 13/04/2020 
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Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o empenho e a Autorização de fornecimento, 

e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada pelo fiscal do contrato.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada 

em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com 

o referido processo, que só foi pago em 13/04/2020. 

 

3.CONCLUSÃO:                             
   
O resultado desta auditoria, diante dos pontos elencados, demonstra a necessidade de aperfeiçoamentos 

no Termo de Referência nos processos de contratação emergencial por dispensa de licitação para o 

combate da Pandemia do Coronavírus, principalmente na descrição do objeto e na justificativa, pois os 

materiais gráficos adquiridos não fazem evidencia para o  fim especificadamente que serão 

utilizados. 

 

É de suma importância a Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços e 

sua assinatura nos documentos de sua autoria. Recomendamos que a assinatura seja legível ou 

seguida de carimbo para melhor identificação. 

 

Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 4982/2020 realizado pelo 

municipalidade está amparado no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, porém não houve manifestação 

em parecer favorável pela Procuradoria deste Município, não atendendo assim o que determina o Art. 38, 

Inciso VI da Lei 8.666/93.   

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a secretaria municipal de saúde que dê ciência 

deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o 

atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5. 

 

Pedimos que encaminhe o relatório ao setor de Licitação para ciência do mesmo. Ao final que retorne ao 

setor de controle interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle 

Interno está à disposição para sana-los.    

 
Santa Teresa-ES, 27 de maio de 2020.  
 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
                                                Controladora Geral Municipal 

Relatório de Auditoria do Processo de nº 5065/2020 – Processo de Compra de 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Materiais de Proteção à Saúde por Dispensa de Licitação 
 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Médico Hospitalar para atender 

a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.   

 

Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais).   

 

1. INTRODUÇÃO: 

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

incluindo os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A 

existência e efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação 

estatuída pela Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor 

aproveitamento dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de 

emergência e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, 

serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do Coronavirus, nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 005065/2020,que trata 

de aquisição de Materiais de Consumo Médico Hospitalar Emergencial decorrente da Pandemia em 

razão do Coronavírus, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando 

atender à necessidade de reposição de material para consumo imediato e estoque no 

almoxarifado central da Secretaria de Saúde, através de  Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 

24, Inciso IV da Lei 8.666/93. 

 

1.1 OBJETIVOS: 
 

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

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 
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do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 

1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

• Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993. 

 

• Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

• Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
 

• Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 
 

• Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 

 

• Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 
 

• Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020 
 
 

 

1.2 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

2.1 CHECK- LIST 

 

CHECKLIST DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº do Processo: 5065/2020 
Fornecedor: Vila Velha Produtos Hospitalares Ltda ME 
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Médico Hospitalar Emergencial para atender a demanda 
da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa - ES.  
 
 
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/93 Art. 24, Inciso IV 
Dispensa - Art. 24, inciso IV (X )                       Inexigibilidade - Art. 25, inciso (    ) 
Empenho: 0000580/2020 Data: 06/04/2020 Valor: R$ 3.000,00  
Ordem Bancária: 0000876/2020 Data:15/04/2020 Valor: R$ 3.000,00 

Perguntas Si
m 

Nã
o 

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

Sim. A formalização foi devidamente realizada por processo administrativo, 
autuado, organizado e protocolado com o nº 5065/2020 e numerado com folhas 
sequenciais de 01 a 64. 

 
 

X 

  

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
Sim, podendo ser melhor especificado.  O processo se refere a aquisição de: 

Descrição Quant. UN Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

0009907 Mascara Bico de Pato (N95) filtro 
de eficiência igual ou superior a 95% para 

reter partículas, 0,3 micra.   

200 UN  15,00     3.000,00 

 
Nos 03 (três) primeiros parágrafos do Memorando SMSA Nº 096/2020 e no Objeto do 
Termo de Referência não foi bem especificado que as aquisições dos equipamentos são 
para o enfrentamento da doença Covid 19, sendo os seguintes objetivos e justificativas 
destacados no Memorando e no Termo de Referência: 
 

• Objetivando realizar a aquisição de Materiais de Consumo Médico Hospitalar para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para o desempenho de suas 
atividades; 

• Objetivando atender a necessidade de reposição de material para consumo 
imediato e estoque no almoxarifado Central da Secretaria de Saúde; 

• E que a reposição desses materiais se faz necessária em virtude do baixo 
estoque que ora se observa devido ao consumo regular para os serviços 
prestados à municipalidade não tenham interrupções, evitando transtornos por 
se tratar um serviço essencial. 
 

A Pandemia do Coronavírus foi citada somente no 4º (quarto) parágrafo relatando que  
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de 
Saúde Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 
19 e dispõe sobre as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, que dispõem sobre as medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde 
Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto 
em 2019.    
   
No entendimento desta Unidade Central de Controle Interno deveria ser melhor 
especificado no Memorando e no Objeto do Termo de Referência que as aquisições dos 
produtos são necessárias ao enfrentamento da emergência em saúde devido a Pandemia 
do Coronavírus.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência 
de saúde pública decorrente do corona vírus, caracterizando assim situação 
temporária de dispensa de licitação conforme art.4º § 1º da lei 13.979/2020? 
O processo conforme fls. 01 foi protocolado no dia 31/03/2020, e está compreendido no 
período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas enquanto perdurar o 
estado de emergência de saúde pública de importância internacional, tratando-se assim 
de uma situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º  da Lei 
13.979/2020. 

 
 
 

X 
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4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? 
Art. 4º § 2º da lei 13.979/2020? 
 
Sim. Foi Publicado no sitio da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, na aba  Novo 
Coronavírus – Covid 19 no dia 02/04/2020 e posteriormente retificado em 08/04/2020, 
contendo as seguintes informações. 
 

• Termo de Dispensa; 

• Quadro Comparativo de Preços; 

• Autorização de Fornecimento AF; 

• Publicação do Termo de Dispensa no DOM – Diário Oficial dos Municípios do 
Espírito Santo.         

•  

 
 
 
 

X 

  

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 
8.666/93, contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 
12.527/2011, um mínimo de informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? 
(art. 4º § 2º da lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município 
WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 no dia 

02/04/2020 e no DOM/ES em 27/03/2020. 
 
O termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
Nome do Contratado, Número CNPJ, Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega 
foi imediata não gerando Contrato. 
 
Verificamos que o Termo de Dispensa foi retificado, pois no anterior faltava algumas 
informações (Extrato do Ato 272228 Publicado no dia 05/05/2020 no DOM/ES). 
 

 
 
 
 

X 

  

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a 
única empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da lei 
13.979/2020). 
 
Não foi localizado dentro do processo nenhuma informação em relação inidoneidade da 
empresa contratada.  
 

  
 

X 

 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico 
Simplificado, devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da lei 
13.979/2020). 
 
Sim. Consta Termo de Referência nas fls. 03 a 10 devidamente aprovado pela Secretária 
Municipal de Saúde que á a Gestora do Fundo Municipal de Saúde e descreve o objeto a 
aquisição de200 Mascara Bico de Pato para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 

 
 

X 

  

http://www.santateresa.es.gov.br/
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8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto;  
II – Fundamentação simplificada da contratação;  
III – Descrição resumida da solução apresentada;   
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento; 
 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes 
parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
VII – Adequação orçamentária. 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto que é a contratação 

de empresas para fornecimento de Materiais Médico Hospitalar para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde fls. 03.  
 
Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação que foi para atender a 
necessidade de reposição de material para consumo imediato e estoque no almoxarifado Central 
desta Secretaria para desempenho de suas atividades, sendo que a reposição se faz necessária 
em virtude do baixo estoque que ora se observa devido ao consumo regular. 

 
- A Descrição resumida da solução apresentada foi por Dispensa de Licitação de acordo com 
o Art. 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/93 que diz: nos casos de emergência ou calamidade  
pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras 
e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos. 

 
- Os requisitos da contratação estão claros e bem descritos conforme o Anexo I.    

 

- VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes 
parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
Localizamos estimativa de preços através do levantamento de orçamentos pesquisa realizada 
com potenciais fornecedores nas fls. 22 a 26. 
- Constatamos no Termo que os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes 
deste correrão através da seguinte dotação orçamentária. 

 
- Classificação Funcional Programática: 012020.1030100622.144 - Manutenção das 

Atividades da Atenção Básica à Saúde; 
Elemento de Despesas: 30903000000 – Material de Consumo; 
Fonte de Recurso: 12110000000; Ficha: 0000030 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
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 - O Termo de Referência foi devidamente aprovado pela autoridade competente. (fls. 10).      

 

O Termo de Referência anexado ao processo (fls. 03 a 10) contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde 

 
 
Item 2: Objetivo – Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Médico Hospitalar 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Quantidade, itens e especificações 
dos objetos constam no anexo I, parte integrante do Termo de Referência. 
 
Item 3: Justificativa – Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com a 
reposição do material para consumo imediato e estoque do almoxarifado em virtude do baixo 
estoque que ora se observa devido ao consumo regular e também considerando o Decreto 
Municipal nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de saúde pública no 
município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as 
medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do corona vírus.  
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme artigo 24 inciso IV da Lei 
8.666/93 

 

 
X 

  

Item 5: Do Local e da Entrega – Setor do Almoxarifado da saúde. 
 
Item 6: Garantias – Validade mínima de 12 meses, substituição de material defeituosos (sem 
ônus) e troca do material no prazo de 10 dias. 
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls.05 
e 06). 
 
Item 8: Obrigações da Contratante - Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls.06). 
 
Item 9: Avaliação do Custo - O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante 
planilha de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, 
conforme orçamento apensados nas folhas 21 a 30. 
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de 
“gerente de Atenção Primária”. 
 
Item 11: Pagamento - Conforme item 11.1 a 11.8 do Termo de Referência (fls.07). 
 
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização 
de Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos 
não podendo ultrapassar o respectivo crédito orçamentário. 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos 
resultantes deste instrumento correrão através da seguinte dotação orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012020.1030100622.144 – Manutenção das Atividades 
da Atenção Básica à Saúde; 
Elemento de Despesas: 30903000000 – Material de Consumo; 
Fonte de Recurso: 12110000000 - Ficha: 0000030 
 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls. 08/09).  
 
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a 
Segurança da Contratação. 
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9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 
13.979/2020). 
9.1) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Consta na Fls. 40; 

9.2) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais – Consta 

Certidão na fl. 47.  

9.3) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Consta 

Certidão na 46; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal (não consta) 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS – Consta Certidão na fl. 48. 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Consta Certidão na fl. 49. 
9.7) Cumprimento do Inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - Não Consta a declaração de 
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz. CF. 
 
Não localizamos no processo a Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII do caput do 
Art. 7º da CF “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito 
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz”. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 

 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou 
inferior a seis meses? (art. 4º-H da lei 13.979/2020). 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho 
é Ordinário e o prazo para pagamento é em até 10 dias consecutivos após a entrega dos 
materiais e mediante a apresentação da Nota Fiscal. 
 
Foi firmado um Instrumento de Compromisso de Compra e Pagamento com a Empresa, e 
o prazo de entrega do material foi de 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento do 
Instrumento e que o pagamento seria realizado até 10 (dez) dias consecutivos após a 
entrega, de acordo com fls. 21 do processo. 

 
 

X 

  

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da lei 13.979/2020). 
 
Conforme justificado na fls. 02 a aquisição por dispensa levou em consideração o Decreto 
Municipal de nº 087/2020 no qual foi Declarado Situação de Emergência de Saúde pública 
no Município de Santa Teresa – ES. 
 
O processo em questão foi Dispensa de Licitação, enquadrado no art.24 inciso IV da Lei 
8.666/93 para aquisição de materiais médicos hospitalares. 
 
“nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 
somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa 
e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”; 
A Lei 13979/2020 Art. 4º B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020:  
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de risco e segurança de pessoas...; 

 
 
 

X 

  

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais 
objeto do processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto 
em tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for 
mais vantajosa para a administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não 
algum contrato ou ata referente a aquisição dos materiais médicos adquiridos. 

  
 

X 
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13) Consta Parecer Jurídico no processo? 
 
Não foi localizado o Parecer Jurídico no processo. 

  
X 

 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante?  
 
Constam orçamentos no Processo, sendo o orçamento da Empresa vencedora na fl. 22 o 
de melhor preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município. 

Empresa Quant. X Valor 
Unitário 

Valor Total Fls. 

Vila Velha Produtos Hospitalares 
Ltda – ME/MEE 

200 unid. X R$ 15,00 R$ 3.000,00 22 

Hospidrogas Com. De Prod. Hosp. 
Ltda 

1.500 unid. X R$ 21,75 
200 uni  

R$ 32.625,00 23 e 24 

Mônaco Distribuidora de 
Medicamentos Ltda - EPP 

1.500 unid. X R$ 28,50 R$ 42.750,00 25 

 
Foi verificado que as empresas Hospidrogas e Mônaco preencheram o orçamento com a 
quantidade divergente do solicitado, o que não alterou o valor proposto de 200 unidades a 
serem adquiridas: 
- Hospidrogas: 200 x R$ 21,75 = R$ 4.350,00 
- Mônaco: 200 x R$ 28,50 = R$ 5.700,00 

 
 
 
 
 

X 

  

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com 
a análise crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do 
inciso VI, § 1º e § 2º, do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta o Quadro Comparativo de Preços Simples na fl. 33 demonstrando que o valor da 
Empresa vencedora ficou abaixo da média sendo o menor preço entre os orçamentos 
encaminhados ao Município.   
 

 
 

X 

  

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município 
WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 
02/04/2020. Também foi publicado no Diário Oficial dos Municípios / DOM: em 03/04/2020. 
 
Republicado: Em 04 de maio de 2020 no site e no DOM/ES em razão da Retificação do 
Extrato do Ato 267604. 

 
X 

  

    

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
Não foi localizado Nota de Pré Empenho no processo. Consta a Nota de Empenho de n° 
0000580/2020 com data do dia 06/04/2020 e no valor de R$ 3.000,00.   
 

 X  

18) Se for o caso, consta Minuta do Contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei 
Federal 13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 10 dias consecutivos após a entrega dos 
materiais e mediante a apresentação da Nota Fiscal. 

 

  X 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
Não houve Celebração de Contrato.  

  X 

 

2.1.1 - Achados: 
 
Foi verificado no site oficial do Município em 02/04/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava em 

desacordo com o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020. Foi providenciado a retificação do mesmo e 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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republicado   contendo todas as informações exigidas. 

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços de material através dos orçamentos 

das Empresas conforme fls. 22 a 26.  

 

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com o valor 

de mercado, constatamos através de análise ao site oficial dos Municípios de Linhares, Serra e Cachoeiro 

de Itapemirim que o valor do produto pago pelo Município foi menor do que o que está sendo praticado pelo 

mercado, conforme demonstrado na tabela abaixo.  

 

) Tabela comparativa: 

Munícipio Máscara Bico de Pato 
(N95) Filtro de eficiência 
igual ou superior a 95% 
para reter partículas 0,3 

Micra 

Local da Publicação Oficial Empresa 
Fornecedora 

Santa Teresa R$ 15,00 Site Oficial do Município – Aba 
Novo Coronavírus – Despesas 
Contratadas  

Vila Velha Produtos 
Hospitalares Ltda – 
ME 

Linhares R$ 21,75 Site Oficial do Município - 
Coronavírus 

Hospidrogas Com. De 
Prod. Hosp. Ltda  

Cachoeiro 
Itapemirim 

R$ 44,90 Site Oficial do Município – 
Portal de Transparência – 
Coronavírus – Contratos 
Emergênciais 

GM Distribuidora de 
Alimentos Ltda 

Serra 
 
 
 

Serra 

R$ 7,90 
 
 
 

R$ 21,75 

 
 
http://transparencia.serra.es.gov.br/ 
transparência/coronavírus 

Prevemaquinas 
Ferramentas e EPIs 
Ltda 
 
Hospidrogas Com. De 
Prod. Hosp. Ltda  

 

Sendo assim, após essa breve pesquisa constatamos que o preço praticado em nosso município não 

ficou aquém de outros municípios pesquisados (excetuando-se a aquisição feita na Serra em 23/03/2020 

cujo valor foi de R$ 7,90 (adquirido 23.000 unidades).  

 
2.2 DAS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 
 
2.2.1 Da falta de comprovação de Idoneidade da Empresa contratada 
 
A empresa contratada foi a a Velha Produtos Hospitalares Ltda ME. Não constatamos dentro do processo 

nenhuma informação em relação inidoneidade da empresa (Art. 4º § 3º da Lei Federal 13.979/2020).  

 
2.2.2 Da falta da Declaração Modelo V – conforme exigência do artigo 4º - F -  Cumprimento 
do Inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF 

 
Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos. 

http://transparencia.serra.es.gov.br/
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2.2.3 Da falta de manifestação do setor de contratos/convênios referente a existência de 
contratos vigentes para o serviço/material solicitado. 

 
Não localizamos no processo Declaração do setor de contratos/convênios de que não há contrato/ata 

vigentes para o serviço/materiais objeto do processo administrativo instaurado, no intuito de prevenir 

situações que possam comprometer a realização de procedimentos em conformidade com os princípios 

que regem a boa aplicação dos recursos públicos. 

  

 
2.2.4 Da falta do Parecer Jurídico 

 
Constatamos que no processo auditado não há Parecer Jurídico sobre a dispensa de licitação estando em 

desconformidade com o Art. 38, Inciso VI da Lei 8.666/93.   

 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente 

autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e 

do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 

VI - Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; 

 
2.2.5 Dos Orçamentos com Quantitativos divergentes do solicitado no anexo I do TR: 
 
Evidenciamos que os orçamentos anexados no processo nas fls. 22 a 25, estavam com as quantidades 

diferentes, conforme tabela:  

 
Empresa Quant. X Valor Unitário Valor Total Fls 

Vila Velha Produtos Hospitalares Ltda – 
ME/MEE 

200 unid. X R$ 15,00 R$ 3.000,00 22 

Hospidrogas Com. De Prod. Hosp. Ltda 1.500 unid. X R$ 21,75  R$ 36.625,00 23 e 24 

Monaco Distribuidora de Medicamentos Ltda - 
EPP 

1.500 unid. X R$ 28,50 R$ 42.750,00 25 

   
Esse fato demonstra que houve um equívoco na digitação da quantidade do produto dos orçamentos 

enviados para as empresas Hospidrogas Com. De Produtos Hospitalares Ltda e Monaco Distribuidora de 

Medicamentos Ltda EPP, porém esta Unidade Central de Controle Interno não solicitou a ratificação dos 

mesmos, pois de acordo com o Quadro Comparativo de Preços Simples na fls. 33, foi constatado que o 

cálculo dos valores totais dos produtos de cada Empresa representavam a multiplicação do valor unitário 

pela quantidade de 200 unidades, de acordo por tanto com a quantidade desejada a ser adquirida pelo 

Município, não sendo necessária assim a retificação dos orçamentos pela municipalidade. 

 
Quadro Comparativo de Preços Simples 

Especificação Médi
a 

Quantidade Vila Velha 
Produtos 

Hospitalares 

Hospidrogas 
Com. De 
Produtos 

Hospitalares 
Ltda  

Monaco 
Distribuidora de 
Medicamentos 

Ltda EPP 

   Unitário Total Unitário Total Unitário Total 
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Mascara Bico de Pato (n95) 
filtro de eficiência igual ou 
superior a 95% para reter 
partículas, 0,3 micra 

21,7
5 

200,00 15,00 3.000,0
0 

21,75 4.350,0
0 

28,50 5.700,0
0 

Valor Total Obtido    3.000,0
0 

 4.350,0
0 

 5.700,0
0 

Valor Total Vencido    3.000,0
0 

    

Valor Total Médias  4.500,00       

Menores Preços Cotados  3.000,00       
   

 

2.2.6 – Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e 
Pagamento. 
 

Verificamos que o processo 005065/2020 teve inicio no dia 01/04/2020 e sua tramitação se deu conforme as 

seguintes datas: 

 

Empenho Aut.Fornecim. Nota Fiscal Atesto da Nota 

Fiscal 

Liquidação Pagamento 

06/04/2020 13/04/2020 01/04/2020 14/04/2020 15/04/2020 15/04/2020 

 

Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida antes do empenho e da Autorização de 

fornecimento, porém a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada.  

 

A lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 diz em seu artigo 10: 

 

“A Emissão da Ordem de Fornecimento ou de serviços e/ou a assinatura do termo de contrato, na forma 

desta lei Complementar, independem de existência de prévio empenho, desde que haja declaração de 

disponibilidade financeira exarada pela autoridade competente devidamente formalizada nos autos”. 

 

O atesto da nota Fiscal não está sendo identificado, ficando assim, muito difícil saber quem são os 

servidores responsáveis pelo recebimento e conferência dos produtos adquiridos. Também é visível pelas 

assinaturas que não é o servidor indicado no Termo de referência responsável pela fiscalização do Contrato. 

 

Conforme o Termo Referência: 5 – Do Local da Entrega: 

 

“5.5 – A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado 

exclusivamente pelo fiscal do contrato, através da aposição, data e assinatura do carimbo de “atesto” na 

Nota Fiscal Eletrônica”. 

 

Solicito que todo atesto na Nota Fiscal seja identificado com nome e função do servidor (es) e que o fiscal do 

contrato ateste a Nota fiscal dando total ciência do recebimento e conferência dos produtos adquiridos de 

acordo com o proposto no Termo de Referência e Autorização de Fornecimento. 

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada 

em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada. 

 

3.CONCLUSÃO:                             
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O resultado desta auditoria, diante dos pontos elencados, demonstra a necessidade de aperfeiçoamentos 

no Termo de Referência nos processos de contratação emergencial por dispensa de licitação para o 

combate da Pandemia do Coronavírus. 

 

É de suma importância a Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços e sua 

assinatura nos documentos de sua autoria. Recomendamos que a assinatura seja legível ou seguida de 

carimbo para melhor identificação. 

 

Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 5065/2020 realizado pelo 

municipalidade está amparado no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, porém não houve manifestação 

em parecer favorável pela Procuradoria deste Município, não atendendo assim o que determina o Art. 38, 

Inciso VI da Lei 8.666/93.   

 

Recomendamos que todos os processos cuja a Emissão da Ordem de Fornecimento ou de serviços e/ou 

a assinatura do termo de contrato seja anterior a Emissão do Empenho, possua declaração de 

disponibilidade financeira exarada pela autoridade competente devidamente formalizada nos autos. 

 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a secretaria municipal de saúde que dê ciência 

deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o 

atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 e 2.2.6. 

 

Pedimos que encaminhe o relatório ao setor de Licitação para ciência do mesmo. Ao final que retorne ao 

setor de controle interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle 

Interno está à disposição para sana-los.    

 

 
Santa Teresa-ES, 20 de maio de 2020.  
 

 
 

      Margareti Aparecida Novelli Cosme 
                                                   Controladora Geral Municipal 
 

Relatório de Auditoria do Processo de nº 005297/2020  
 
Objeto: Contratação de empresa para Instalação de Ar Condicionado tipo Split para atender a 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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demanda das Unidades de Saúde Secretaria Municipal de Saúde.   

 

Valor:  R$ 12.750,00 (Doze mil, setecentos e cinquenta reais).   
 
1. INTRODUÇÃO: 

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

os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e 

efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela 

Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento 

dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência 

e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, 

nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 
Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 005297/2020,que trata de 

instalação de 15 equipamentos de AR CONDICIONADO, emergencial decorrente da Pandemia em razão do 

Corona Vírus, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando atender à 

necessidade das Unidades de Saúde, das Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e Ambiental e dos diversos 

setores que compõem a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa-ES, através de  Dispensa de 

Licitação enquadrada no artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93. 

 

1.1 OBJETIVOS: 

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

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 

do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 
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1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação: 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993. 

 

• Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

• Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
 

• Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 
 

• Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 

 

• Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 
 

• Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020 
 
 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

 

 

2.1 CHECK LIST 

 
 

Nº do Processo: 5297/2020 

Fornecedor(es): ROBERT WILLIAN GUMIERO 

Objeto: Contratação de empresa para Instalação de AR Condicionado 

 

Fundamento Legal: Dispensa - Art. 24, inciso IV ( X ) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (   ) 

Empenho: 602/2020 Data: 17/04/2020 Valor: 12.750,00 

Pagamento/Ordem Bancária 5663 Data: 28/04/2020 Valor: 12.750,00 

Perguntas 
Sim 
Não 
N/A 

 

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

O Processo Administrativo de nº 5297/2020, foi protocolado no dia 08/04/2020, autuado, distribuído e 

Sim 
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organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de (01 a 55). 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere a contratação de empresa especializada em instalação dos equipamentos de 
AR CONDICIONADO tipo Split 127/220 volts, de 9.000 BTUS, com todo material necessário para 
adequar a rede de força existente e recarga de gás inclusa, seguindo o manual de fábrica com no 
mínimo 3 metros de tubulação de cobre, enquadrado como emergencial decorrente da Pandemia em 
razão do Corona Vírus, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando 
atender à necessidade das Unidades de Saúde, das Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e 
Ambiental e dos diversos setores que compõem a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa-
ES. 
 
A Secretaria Municipal de Saúde justificou que: 
 
“Considerando que os novos aparelhos de ar condicionado foram adquiridos por esta secretaria e 
não foram devidamente instalados até o presente momento” (Memo. 98/2020 – fl. 02). 
 
“Considerando que alguns serviços de saúde devem funcionar com temperatura controlada para 
manutenção dos equipamentos, materiais médico hospitalares e medicamentos” (Memo. 98/2020 – 
fl. 02). 
 
“Considerando a necessidade de climatização das salas da ESF Várzea Alegre, devido ao clima 
quente da região, proporcionando conforto térmico e melhoria da qualidade do ambiente” (item 3.3 
do TR – fl. 04”). 
 
“Considerando que para a conservação dos insumos de farmácia e medicamentos necessita-se de 
climatização” (item 3.4 do TR – fl. 04”). 
 
“Considerando que a sala de imunobiológico deve ser climatizada para estabilização dos insumos” 
(item 353 do TR – fl. 04”). 
 
“Considerando que os profissionais de saúde deveram utilizar EPI”s para a segurança contra o 
COVID 19, proporcionando um ambiente climatizado e saudável, favorecendo o melhor desempenho 
das atividades desenvolvidas” (item 3.6 do TR – fl. 04”). 
 
 
Em uma breve pesquisa no sistema contábil, foi constatado que à aquisição destes equipamentos 

se deu em 02/01/2020 através da Modalidade de Licitação Modalidade Pregão Eletrônico Nº 

0000067/2019 – Processo: 12645/2019 - Tipo e Nº Contrato: 04/12/2019 – Emenda Parlamentar: Nº 

37620005 - Sergio Vidigal: 
 

Credor: Especificação 
 

Quantidade 

Fonte Recursos Data 
Inicial/Final 

Vigência 
Contrato 

Liquidação 
x 

Pagamento 

Valor 

Hm Linck 
ME 

01 Câmara de 
Conservação de 
Imunobiológicos. 

 
NF 000.000.802 

AF: 01/2020 
OP: 968/2020 

22150000000 -
transferências fundo 
a fundo de recursos 
do sus provenientes 
do governo federal 

(bloco investimento) 

31/01/2020 
 

a 
 

04/12/2019 

17/04/2020 
 
x 
 

23/04/2020 
 
 
 

8.700,00 

Top One 
Thousand 
Com. Eireli 

14 aparelhos Ar 
Condicionados. 

Valor Unitário: R$ 

22150000000 -
transferências fundo 
a fundo de recursos 

31/01/2020 
 

a 

16/01/2020 
 
x 

17.199,70 

 
 
 
 
Não 
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ME 1.228,55 
NF: 991 

AF: 02/2020 
OP: 131/2020 

do sus provenientes 
do governo federal 

(bloco investimento) 

 
04/12/2019 

 
27/01/2020 

Neste sentido, e indo de acordo com o parecer jurídico fls. 25 a 29, não ficou claro que os setores 
foram equipados e colocados para funcionamento para enfrentamento da pandemia. Na maior parte 
das justificativas fica demonstrado que os setores já funcionavam, o que nos dá entender que a 
contratação dos serviços poderia ter sido realizada através do artigo 4º - G da LEI 13.979/2020 ou 
mesmo por licitação através da Lei 8.666/93. 
 
No parecer jurídico a Procuradora Municipal opinou pela legalidade da contratação pretendida 
desde que justificada e demonstrada a urgência concreta e efetiva da necessidade das instalações, 
tendo em vista que não ficou claro nos autos se os 15 aparelhos de ar condicionados serão 
instalados em espaços físicos das unidades de saúde,  das Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e 
Ambiental e dos diversos setores que compõem a Secretaria Municipal de Saúde, que estão sendo 
equipados e colocados para funcionamento para enfrentamento da pandemia, ou se são pré-
existentes ao COVID 19 (já funcionava antes da pandemia) – fl. 28. 
 
E ainda, caso a instalação fosse destinada a espaços já utilizados antes da pandemia, ou seja, que 
antes da pandemia já se conhecia a necessidade de temperatura controlada para manutenção dos 
equipamentos, materiais médico hospitalares e medicamentos, que seria mais prudente utilizar 
alternativa do artigo 4º -G da Lei 13.979/2020, qual seja: Licitação na modalidade pregão com prazos 
reduzidos - fl. 28. 
 
O processo foi encaminhado ao setor de licitação que tramitou para a Secretaria Municipal de Saúde 
para atendimento quanto ao Parecer Jurídico e após, autorização e Ratificação – fl. despacho 21 
verso. 
 
A secretaria de Saúde anexou a fl. 31 do processo a Justificativa da Urgência que considerou: 

                
 
Sendo assim, o processo foi autorizado e Ratificado (fls. 21 verso – 30 e 39), e  seguiu os trâmites 
da Dispensa de Licitação com base no art. 24, inciso IV. 
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No entendimento desta Unidade Central de Controle Interno, a instalação desses equipamentos de 
Ar Condicionado não se enquadram no Artigo 24, inciso IV, pois não se caracterizam com Urgência 
de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, equipamentos e outros bens, uma vez que os equipamentos já haviam sido adquiridos e não 
ficou claramente evidenciada a situação de emergência em virtude da pandemia. 

 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Instalação de Equipamentos de AR CONDICIONADO foi protocolado no dia 
08/04/2020 e está compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas 
enquanto o perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, 
tratando-se assim de uma situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º da Lei 
13.979/2020.  
 
Porém, no entendimento desta Unidade Central de Controle interno, a contratação em questão não 
se caracteriza como emergencial. 
 

 
 
 
 
Sim/ 
Não 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 08/05/2020, no Sitio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO 
CORONA VÍRUS – COVID-19: 

✓ Termo de Dispensa de Licitação 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples 
✓ Autorização de Fornecimento 191/2020. 
✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES. 

 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR 
– Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 
 
O termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
Nome do Contratado, Número CNPJ, Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega foi 
imediata não gerando Contrato. 
 
Verificamos que o Termo de Dispensa foi retificado, pois o anterior faltava algumas informações 
(Extrato do Ato 269849 Publicado no dia 17/04/2020 no DOM/ES). 

 

 
 
 
Sim 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Não foi localizado dentro do processo nenhuma informação em relação a inidoneidade das 
empresas contratadas. 

 

 
 
Não 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme 

 
 
 
Sim 

http://www.santateresa.es.gov.br/
http://www.santateresa.es.gov.br/
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determina o Art. 4º E da Lei nº 13979/2020 se encontra anexado as folhas 03 a 15 deste processo, e 
descreve o objeto como contratação de empresa especializada em instalação de equipamentos de 
Ar Condicionado, emergencial para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I - Declaração do Objeto; 
II - Fundamentação simplificada da contratação; 
III - Descrição resumida da solução apresentada; 
IV - Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento. 
 
O Termo de Referência (fls. 03 a 15) contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Item 2: Objeto – Contratação de empresa especializada em instalação de equipamentos de Ar 
Condicionado com fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários nas dependências das Unidades 
de Saúde e demais órgãos vinculados a esta Secretaria “instalação dos equipamentos de AR 
CONDICIONADO tipo Split 127/220 volts, de 9.000 BTUS, com todo material necessário para adequar a 
rede de força existente e recarga de gás inclusa, seguindo o manual de fábrica com no mínimo 3 metros de 
tubulação de cobre”. Quantidade, itens e especificações dos objetos constam na solicitação/cotação (fls. 
20). 
 
Item 3: Justificativa – A contratação de empresa para instalação de aparelhos de Ar Condicionado 
atenderá as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a demanda da secretaria; 
e também considerando o Decreto Municipal nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de 
saúde pública no Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe 
sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, e também a Lei 13.979/2020 que 
dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do corona vírus, responsável pelo surto de 2019. 
Considerando que os novos aparelhos de ar condicionado foram adquiridos por esta secretaria e não foram 
devidamente instalados até o presente momento” (Memo. 98/2020 – fl. 02). 
Considerando que alguns serviços de saúde devem funcionar com temperatura controlada para 
manutenção dos equipamentos, materiais médico hospitalares e medicamentos” (Memo. 98/2020 – fl. 02). 
Considerando a necessidade de climatização das salas da ESF Várzea Alegre, devido ao clima quente da 
região, proporcionando conforto térmico e melhoria da qualidade do ambiente” (item 3.3 do TR – fl. 04. 
Considerando que para a conservação dos insumos de farmácia e medicamentos necessita-se de 
climatização (item 3.4 do TR – fl. 04). 
Considerando que a sala de imunobiológico deve ser climatizada para estabilização dos insumos” (item 353 
do TR – fl. 04). 
Considerando que os profissionais de saúde deveram utilizar EPI”s para a segurança contra o COVID 19, 
proporcionando um ambiente climatizado e saudável, favorecendo o melhor desempenho das atividades 
desenvolvidas (item 3.6 do TR – fl. 04). 
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme artigo 24 inciso IV da Lei 8.666/93 
Art. 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/93 que diz: “nos casos de emergência ou calamidade  pública, 
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer 
a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens necessários ao atendimento da 
situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”. 
 
Item 5: Forma de Prestação dos Serviços – Conforme item 5.1 a 5.10 do Termo de Referência (fls.05 e 
06). 
 
Item 6: ----------------- 
Item 7: Prazos e Condições de entrega do Serviço: A execução do serviço será autorizada após a 
emissão da Autorização de Fornecimento – AF que será enviada via e-mail a Contratada, ou ainda, ser 
entregue pessoalmente ao seu representante.  A contratada deverá realizar o serviço em até 5 (cinco) dias 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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úteis, podendo ser prorrogado mediante justificativas formalizadas ao fiscal do contrato. 
 
Item 8: Garantias – O prazo de garantia dos serviços prestados é de 90 (noventa) dias corridos após o 
término, e a contratada obriga-se a corrigir no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem ônus para 
a contratante, os serviços que após a entrega, venham a presentar defeitos durante o prazo de garantia 
estipulado. 
 
Item 9: Obrigações da Contratada – Conforme item 9.1 a 9.9 do Termo de Referência (fls.06 e 07). 
 
Item 10: Obrigações da Contratante - Conforme item 10.1 a 10.9 do Termo de Referência (fls.07 e 08). 
 
Item 11: Avaliação do Custo - O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante 
pesquisas de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme orçamentos apensados 
no processo. (fl. 09). 
 
Item 12: Fiscalização – Conforme item 12.1 a 12.4 do Termo de Referência (fls.09 e 10). 
A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de “Chefe do Setor de Manutenção”.  
 
Item 13: Pagamento - Conforme item 13.1 a 13.5 do Termo de Referência (fls.10 e 11). 
 
Item 14: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os serviços contratados, não 
podendo ultrapassar o respectivo crédito orçamentário. 
 
Item 15: ------------------ 
 
Item 16: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes 
deste instrumento correrão através da seguinte dotação orçamentária (fl. 11): 
Classificação Funcional Programática: 012020.1030100622.144 – Manutenção das Atividades da Atenção 
Básica à Saúde 
Elemento de Despesas: 33903900000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 12110000000 - Ficha: 0000034 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 74/2020 fl.23. 
 
Item 17: Das Sanções – Conforme os itens 17.1 a 17.9 do Termo de Referência (fls. 11/14).  
 
Item 18: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação (fl. 14). 
 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas por meio de Pesquisa realizada com potenciais 
fornecedores, através de Cotação de Material /Serviços conforme fls. 17/19. 
 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 012020.1030100622.144 – Manutenção das Atividades da 
Atenção Básica à Saúde 
Elemento de Despesas: 33903900000 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 12110000000 - Ficha: 0000034 
 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde – 
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(Folha 15) do Processo. 
 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF. 
Consta:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Folha 32/33 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Folha 48; 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual–Folha 47; 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Folha 46; 
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Folha 49; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Folha 50; 
9.7 - Não Consta a declaração de: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, 
Conf. Art. 7º da CF. 

 

 
 
------ 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020). 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a execução do serviço é em até 5 (cinco) dias 
úteis e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação das respectivas notas 
fiscais, devidamente atestadas pelo fiscal de contrato. 

 

 
 
 
NA 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020).  
 
O processo em questão foi Dispensa de Licitação, enquadrado no Art. 24 inciso IV da Lei 8.666/1993, 
para a contratação de empresa para Instalação de Ar Condicionado. 
 
“nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos”; 
 
A Lei 13979/2020 Art. 4º B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020:  
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de risco e segurança de pessoas...; 
 
No entendimento desta Unidade Central de Controle Interno, a instalação desses equipamentos de 
Ar Condicionado e Câmara de Conservação  de Imunobiológicos não se enquadram no Artigo 24, 
inciso IV, pois não se caracterizam com Urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, equipamentos e outros bens, uma vez que 
os equipamentos já haviam sido adquiridos e não ficou claramente evidenciada a situação de 
emergência em virtude da pandemia.  
Entendo que antes da pandemia, já se conhecia a necessidade de temperatura controlada para 
manutenção dos equipamentos, materiais médico hospitalares e medicamentos, e que seria mais 
prudente utilizar nesta alternativa do artigo 4º - G da Lei 13.979/2020, qual seja: Licitação na 
modalidade pregão com prazos reduzidos. 

 
 
 
 
 
 
 
Não 
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Os mesmos poderiam até ser considerados como uma contratação indireta relacionada a pandemia, 
porém a modalidade utilizada não faz relação com a emergência da situação de calamidade de 
saúde. 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em 
tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa 
para a administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum 
contrato ou ata referente a contratação de empresa para Instalação de Ar Condicionado. 
 
Há um relato da Secretária de Saúde no processo (fl.31), que há um processo em tramitação no 

município para adequação, manutenção e instalação com as trocas de peças necessárias de todos 

os equipamentos do município, mais que será licitado oportunamente. 

 

 
 
 
Não 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta neste processo o Parecer Jurídico opinando pela Aprovação com Ressalvas referente a 
legalidade da contratação. (Folhas 25/29), desde que justificada e demonstrada a urgência concreta 
e efetiva da necessidade das instalações, tendo em vista que não ficou claro nos autos se os 15 
aparelhos de ar condicionados serão instalados em espaços físicos das unidades de saúde,  das 
Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e Ambiental e dos diversos setores que compõem a Secretaria 
Municipal de Saúde, que estão sendo equipados e colocados para funcionamento para 
enfrentamento da pandemia, ou se são pré-existentes ao COVID 19 (já funcionava antes da 
pandemia) – fl. 28. 
 
E ainda, caso a instalação fosse destinada a espaços já utilizados antes da pandemia, ou seja, que 
antes da pandemia já se conhecia a necessidade de temperatura controlada para manutenção dos 
equipamentos, materiais médico hospitalares e medicamentos, que seria mais prudente utilizar 
alternativa do artigo 4º -G da Lei 13.979/2020, qual seja: Licitação na modalidade pregão com prazos 
reduzidos - fl. 28. 

 

 
 
Sim 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo, sendo o orçamento da Empresa vencedora na fl. 17 o de melhor 
preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como demonstrado no Quadro 
Comparativo de Preço Simples – fl. 22. 
 

Empresa Quant. X Valor Unitário Valor Total Fls. 

Robert Willian Gumiero 15 unid. X R$    850,00 R$ 12.750,00 17 

Walter Gumiero 15 unid. X R$    930,00 R$ 13.950,00 18 

Azevedo e Almeida Ltda 15 unid. X R$ 1.030,00 R$ 15.450,00 19 

 
Ao entendimento desta UCCI, se a modalidade escolhida para a contratação fosse o pregão 
(Eletrônico ou Presencial) o preço a ser pago pelo município poderia ser menor do que o preço 
pago nesta contratação.  

 

 
 
 
 
--- 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, 
do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Constam 3 (três) orçamentos de 3 (três) fornecedores anexados as folhas 17 a 19.  

 

 
 
--- 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade?  
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O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR 
– Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 17/05/2020 e também no DOM em 17/04/2020. 
 
Republicado: Em 11 de maio de 2020 em razão da Retificação do Extrato do Ato 269849 Publicado 
no dia 17/04/2020 no DOM/ES. 

 

 
 
Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Consta no processo a Nota de Pré Empenho de nº 74/2020 de 14/04/2020, no valor de 12.750,00 – 
(Folha 23). 

 

 
 
Sim 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que o serviço deverá ser realizado em até 05 (cinco) 
dias úteis, podendo ser prorrogado mediante justificativas formalizadas pelo fiscal do contrato e o 
prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva Nota Fiscal. 

 

 
 
Não 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato. 

 

 
 
Não 

 
2.2 - Achados: 
 
2.2.1 - O achado mais relevante neste processo é o fato dele ter sido considerado como emergencial, 

enquadrado no art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e no artigo 4º da Lei 13.979/2020 que dispõe sobre as 

medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus. 

 

No entendimento desta Unidade Central de Controle Interno, a instalação desses equipamentos de Ar 

Condicionado não se enquadram no Artigo 24, inciso IV, pois não se caracterizam com Urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 

equipamentos e outros bens, uma vez que os equipamentos já haviam sido adquiridos desde o início deste 

exercício de 2020 e não ficou claramente evidenciada a situação de emergência nessas instalações em 

virtude da pandemia. 

 

Os mesmos poderiam até ser considerados como uma contratação indireta relacionada a pandemia, porém 

a modalidade utilizada não faz relação com a emergência da situação de calamidade de saúde. 

 

Entendo que antes da pandemia, já se conhecia a necessidade de temperatura controlada para manutenção 

dos equipamentos, materiais médico hospitalares e medicamentos, e que seria mais prudente utilizar nesta 

alternativa do artigo 4º - G da Lei 13.979/2020, qual seja: Licitação na modalidade pregão com prazos 

reduzidos. 

2.2.2 - As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços do serviço de instalação com 

todo o material necessário para adequar a rede de força existente, com recarga de gás inclusa, sendo 

anexado no processo 03 orçamentos de fornecedores, sendo dois do município de Santa Teresa e um do 

município da Serra. 

 

Com o intuito de averiguar se o preço do serviço adquirido pela municipalidade está de acordo com o valor 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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de mercado, procuramos através de pesquisa de preços na internet, de serviços de instalação de Ar 

Condicionado, o que não gerou frutos, pois encontramos uma imensa dificuldade para localizar somente o 

valor da instalação, sendo que a maioria se refere a aquisição, instalação e manutenção dos mesmos. 

Foram realizadas muitas buscas em portais de transparência de municípios do Estado, o que também não 

gerou informações para realizar a comparação. 

 

O valor global cobrado pela empresa vencedora foi de R$ 12.750,00 para a instalação com fornecimento de 

mão de obra e materiais necessários, o que gerou um valor unitário por equipamento de R$ 850,00. 

 

 

3 DAS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 

 

3.1 Da escolha da Modalidade Emergencial conforme artigo 24 inciso IV da Lei 8.666/93 e 

artigo 4º da Lei 13.979/200. 

 

Constatamos que no Memorando SMSA Nº 098/2020 (fls. 02) e no Objeto e Justificativa do Termo de 

Referência (fls. 03/04), foi solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde a contratação emergencial para 

instalação de 15 ar condicionado modelo split, com todo o material necessário, conforme abaixo: 

 

✓ Considerando que os novos aparelhos de ar condicionado foram adquiridos por esta secretaria e 
não foram devidamente instalados até o presente momento” (Memo. 98/2020 – fl. 02). 

 
✓ Considerando que alguns serviços de saúde devem funcionar com temperatura controlada para 

manutenção dos equipamentos, materiais médico hospitalares e medicamentos” (Memo. 98/2020 – 
fl. 02). 

 
✓ Considerando a necessidade de climatização das salas da ESF Várzea Alegre, devido ao clima 

quente da região, proporcionando conforto térmico e melhoria da qualidade do ambiente” (item 3.3 
do TR – fl. 04. 

 
✓ Considerando que para a conservação dos insumos de farmácia e medicamentos necessita-se de 

climatização (item 3.4 do TR – fl. 04). 
 

✓ Considerando que a sala de imunobiológico deve ser climatizada para estabilização dos insumos” 
(item 353 do TR – fl. 04). 

 
✓ Considerando que os profissionais de saúde deveram utilizar EPI”s para a segurança contra o 

COVID 19, proporcionando um ambiente climatizado e saudável, favorecendo o melhor 
desempenho das atividades desenvolvidas (item 3.6 do TR – fl. 04). 
 

No entendimento desta Unidade Central de Controle Interno, a instalação desses equipamentos de Ar 

Condicionado não se enquadram no Artigo 24, inciso IV, pois não se caracterizam com Urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 

equipamentos e outros bens, uma vez que os equipamentos já haviam sido adquiridos e não ficou 

claramente evidenciada a situação de emergência em virtude da pandemia.  

 

Consta parecer jurídico com ressalva emitido pela Procuradora Municipal que opinou pela legalidade da 

contratação pretendida desde que justificada e demonstrada a urgência concreta e efetiva da necessidade 

das instalações, tendo em vista que não ficou claro nos autos se os 15 aparelhos de ar condicionados serão 
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instalados em espaços físicos das unidades de saúde,  das Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e 

Ambiental e dos diversos setores que compõem a Secretaria Municipal de Saúde, que estão sendo 

equipados e colocados para funcionamento para enfrentamento da pandemia, ou se são pré-existentes ao 

COVID 19 (já funcionava antes da pandemia) – fl. 28. 

 

E ainda, caso a instalação fosse destinada a espaços já utilizados antes da pandemia, ou seja, que antes da 

pandemia já se conhecia a necessidade de temperatura controlada para manutenção dos equipamentos, 

materiais médico hospitalares e medicamentos, que seria mais prudente utilizar alternativa do artigo 4º -G 

da Lei 13.979/2020, qual seja: Licitação na modalidade pregão com prazos reduzidos - fl. 28. 

 
O processo foi encaminhado ao setor de licitação que tramitou para a Secretaria Municipal de Saúde para 

atendimento quanto ao Parecer Jurídico e após, autorização e Ratificação – fl. despacho 21 verso. 

Conforme fl. 31, foi justificado pela Secretaria Municipal de Saúde a urgência da contratação conforme 

abaixo: 

 

                   
Porém, o processo não retornou ao setor jurídico para ciência e análise das justificativas apresentadas,  

Seguindo para ratificação.  

 

Isto posto, não houve neste processo como esta Unidade Central de Controle Interno se manifestar se a 

contratação realizada através da modalidade escolhida, causou algum prejuízo ao Município, pois não foi 

possível fazer a comparação de preços praticados no mercado x preço pago pela Secretaria de Saúde. 

Fizemos contato telefônico com dois fornecedores de Santa Teresa e foi repassado a descrição do serviço, 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

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

 

porém os mesmos não deram os valores exatos, por se tratar de mão de obra e material, sendo que a parte 

elétrica teria que olhar no local de cada instalação para levantar o material a ser utilizado e calcular o preço 

a ser pago. A mão de obra variou entre R$ 400,00 e R$ 500,00, porém o material não foi possível avaliar 

com esses fornecedores. 

 

Recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde sempre se atente aos pareceres jurídicos 

emitidos no processo, no intuito de prevenir situações que possam comprometer a realização de 

procedimentos em conformidade com os princípios que regem a boa aplicação dos recursos 

públicos, pois a aplicação da correta modalidade faz com que sempre se busque o preço justo a ser 

pago nessas contratações/aquisições. 

 

3.2 Da falta de comprovação de Idoneidade da Empresa contratada 

 

A empresa contratada foi a Robert Willian Gumiero. Não constatamos dentro do processo nenhuma 

informação em relação inidoneidade das empresas acima mencionadas (Art. 4º § 3º da Lei Federal 

13.979/2020). 

 

Recomendamos que a administração pública não deixe de anexar nos processos de contratação a 

Comprovação de Idoneidade das Empresas vencedoras do mesmo. 

 

3.3 Da falta da Declaração Modelo V – conforme exigência do artigo 4º - F - Cumprimento do 

Inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF 

 

Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

Recomendamos que a Administração Pública anexe nos processos toda documentação exigida na Lei 

Federal 13.979/2020, inclusive a Declaração da Empresa Modelo V – Cumprimento do Inciso XXXIII do 

caput do art. 7º da CF. 

     

3.4 Da falta de manifestação do setor de contratos/convênios referente a existência de 

contratos vigentes para o serviço/material solicitado. 

 

Não localizamos no processo Declaração do Setor de contratos/convênios de que não há contrato/ata 

vigentes para o serviço/materiais objeto do processo administrativo instaurado, no intuito de prevenir 

situações que possam comprometer a realização de procedimentos em conformidade com os princípios que 

regem a boa aplicação dos recursos públicos. 

 

Há um relato da Secretária de Saúde no processo (fl.31), que há um processo em tramitação no município 

para adequação, manutenção e instalação com as trocas de peças necessárias de todos os equipamentos 

do município, mais que será licitado oportunamente. 

 

3.5 – Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e 
Pagamento. 
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Verificamos que o processo 005297/2020 teve início no dia 08/04/2020 e sua tramitação se deu conforme as 

datas: 

 

Pré 

Empenho 

Empenho Aut.Fornecim. Nota 

Fiscal 

Atesto da 

Nota Fiscal 

Liquidação Pagamento 

14/04/2020 17/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 24/04/2020 27/04/2020 28/04/2020 

 

Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o Empenho e a Autorização de Fornecimento, 

e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada pelo fiscal do contrato.  

O Termo de Referência no item 13.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada 

em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com 

o referido processo, que só foi pago em 28/04/2020. 

 

4 CONCLUSÃO:                       

   

O resultado desta auditoria, diante dos pontos elencados, demonstra a necessidade de aperfeiçoamentos no 

Termo de Referência dos processos de contratação emergencial por dispensa de licitação para o combate da 

Pandemia do Coronavírus, ou por outra modalidade de contratação. 

 

É de suma importância a Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços e sua 

assinatura nos documentos de sua autoria. Recomendamos que a assinatura seja legível ou seguida de 

carimbo para melhor identificação. 

 

Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 5297/2020 realizado pela 

municipalidade não está amparado no Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, tendo Parecer Jurídico 

com ressalva emitido pela Procuradoria deste Município.   

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a Secretaria Municipal de Saúde que dê ciência 

deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o 

atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 3.1, 3.2, 3.3, e 3.4. 

 

Pedimos que a Secretaria Municipal de Assistência Saúde após ter conhecimento, que encaminhe o relatório 

ao Setor de Compras e Licitação e a Procuradoria Jurídica Municipal para ciência do mesmo. Ao final que 

retorne à esta Unidade Central de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na aba: 

Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias -  Saúde 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle Interno 

está à disposição para sana-los.  

 

Santa Teresa-ES, 05 de junho de 2020. 
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                                                                      Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controladora Geral Municipal 

 

 

 

Relatório de Auditoria do Processo de nº 5327/2020 – Aquisição de Material Médico 
Hospitalar para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde 

 
Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde.   
 

Valor:  R$ 2.099,40 (dois mil, noventa e nove reais e quarenta centavos).   
 
1. INTRODUÇÃO: 

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

os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e 

efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela 

Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento 

dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de Saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência 

e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, 

nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 
Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 005327/2020, que trata de 

aquisição de Material Médico Hospitalar para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde no 

desempenho de suas atividades e objetivando atender a necessidade de reposição de material para 

consumo imediato e estoque no almoxarifado central da Secretaria Municipal de Saúde, através de  
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Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93. 

 

1.3 OBJETIVOS: 
 

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

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 

do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 
1.4 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993. 

 

➢ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

➢ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 

 
➢ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 

 
➢ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 

 
➢ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 

 
➢ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020 

 

 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

 

 

2.1 CHEQ LIST 

 

2.1 CHECK LIST 

 

Nº do Processo: 5327/2020 

Fornecedor(es): A. M. Fernandes ME 

Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Materiais Permanente Médico Hospitalar. 
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Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( X ) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (    ) 

Empenho: 603/2020 Data: 30/04/2020 Valor: R$ 2.099,40 

Pagamento: 1132/2020 Data: 13/05/2020 Valor: R$ 2.099,40 

 

Perguntas 
Sim 
Não 
N/A 

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

O Processo Administrativo de nº 5327/2020, foi protocolado no dia 13/04/2020, autuado, distribuído e 
organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de (01 a 89). 

 

 
 
SIM 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere a Aquisição de Material Médico Hospitalar (Espaçador adulto e espaçador 

infantil).  

Descrição Quant. UN Valor 
Unit. 

Valor Total 

Espaçador Adulto Bivalvulado de Alumínio de 200 a 300 ml, 

com máscara flexível de fácil e adequada adaptação, que 

atende faixa etária acima de 02 anos, para administração de 

medicamentos inalatórios.   

 

36 UN R$ 34,99 R$ 1.259,64 

Espaçador Infantil bivalvulado de alumínio, de 80 a 100 ml, 

com máscara flexível de fácil e adequada adaptação, que 

atende faixa etária infantil de 0 a 02 anos, para administração 

de medicamentos inalatórios.   

24 UN R$ 34,99 R$    839,76 

Total  R$ 2.099,40 

 
Nos 03 (três) primeiros parágrafos do Memorando SMSA Nº 101/2020 e no Objeto do Termo de 
Referência não foi bem especificado que as aquisições dos equipamentos são para o enfrentamento 
da doença Covid 19, sendo os seguintes objetivos e justificativas destacados no Memorando e no 
Termo de Referência: 
 

• Objetivando realizar a aquisição de Materiais Permanente Médico Hospitalar para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde para o desempenho de suas atividades; 

• Objetivando atender a necessidade de reposição de material para consumo imediato e 
estoque no almoxarifado Central da Secretaria de Saúde para o desempenho de suas 
atividades; 

• E que a reposição desses materiais se faz necessária em virtude do baixo estoque que ora se 
observa devido ao consumo regular para os serviços prestados à municipalidade não tenham 
interrupções, evitando transtornos por se tratar um serviço essencial. 
 

Foi citado o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde Pública no 
Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe sobre as medidas 
de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem sobre as medidas para o 
enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus responsável pelo surto em 2019.    
   
No entendimento desta Unidade Central de Controle Interno deveria ser melhor especificado no 
Memorando e no Objeto do Termo de Referência que as aquisições dos produtos são necessárias ao 
enfrentamento da emergência em saúde devido a Pandemia do Coronavírus.  

 

 
 
 
 
SIM 
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3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo contratação de empresa para fornecimento de Materiais Permanente Médico Hospitalar, 
foi protocolado no dia 13/04/2020 e está compreendido no período da Pandemia em razão do Covid 
19, e aplica-se apenas enquanto o perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância 
internacional, tratando-se assim de uma situação temporária conforme determina Parágrafo 1º do Art. 
4º da Lei 13.979/2020 de 08 de fevereiro de 2020. 

 

 
 
 
 
SIM 
 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi  publicado no dia 08/05/2020, no Sitio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO 
CORONA VÍRUS – COVID-19: 
 

✓ Termo de Dispensa de Licitação 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples 
✓ Autorização de Fornecimento 192/2020. 

✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES. 
 

 
 
SIM 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
Na ABA NOVO CORONA VÍRUS– COVID-19 em 08/05/2020  e no DOM/ES em 30/04/2020. 
 
O termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
Nome do Contratado, Número CNPJ, Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega foi 
imediata não gerando Contrato. 
 
Verificamos que o Termo de Dispensa foi retificado e republicado em 11/05/2020, pois o anterior 
faltava algumas informações (Extrato do Ato 271574 Publicado no dia 30/04/2020 no DOM/ES). 

 

 
 
 
 
 
 
 
SIM 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Não foi localizado dentro do processo nenhuma informação em relação a inidoneidade da empresa 
contratada.  

 

 
 
 
Não 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme 
determina o Art. 4º E da Lei nº 13979/2020 se encontra anexado as folhas 03 a 11 deste processo, e 
descreve o objeto como aquisição de Material Médico Hospitalar, emergencial para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde, devidamente aprovado pela Secretária Municipal de 
Saúde.  
 
No entendimento desta Unidade Central de Controle Interno, o Termo de Referência deveria ser 
melhor especificado no Objeto e na Justificativa de que a aquisição do produto se faz necessária para 
atingir determinada ação de enfrentamento da emergência, visto que os materiais  adquiridos não 
fazem evidencia para o  fim especificadamente que serão utilizados. 

 
 
 
SIM 

http://www.santateresa.es.gov.br/
http://www.santateresa.es.gov.br/
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8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto Contratação de empresa para 
fornecimento de Materiais Permanente Médico Hospitalar para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de Saúde (Espaçado Adulto e Infantil - fl.03).  

 

- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação que foi para atender à necessidade de 

reposição de material para consumo imediato e estoque no almoxarifado Central desta Secretaria para 
desempenho de suas atividades, sendo que a reposição se faz necessária em virtude do baixo estoque que 
ora se observa devido a não ou pouca utilização desse material antes do Covid-19, e considerando o Decreto 
Municipal nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de Saúde Pública no Município de Santa 
Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as medidas para o enfrentamento 
da emergência de saúde Pública de importância internacional decorrente do corona vírus.  
 
A Descrição resumida da solução apresentada foi por Dispensa de Licitação de acordo com o Art. 24, 
Inciso IV da Lei Federal 8.666/93 que diz: “nos casos de emergência ou calamidade  pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, 
vedada a prorrogação dos respectivos contratos”. 

 
O Termo de Referência (fls. 03 a 10) contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Item 2: Objetivo – Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Permanente Médico Hospitalar 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Quantidade, itens e especificações dos objetos 
constam no Anexo I, parte integrante do Termo de Referência (fls. 11) 
 
Item 3: Justificativa – Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com a contratação de 
empresa para fornecimento de Materiais Permanente Médico Hospitalar, atendendo as necessidades da 
Secretaria com a reposição do material para consumo imediato e estoque do almoxarifado em virtude do 
baixo estoque que ora se observa devido ao consumo regular e também considerando o Decreto Municipal 
nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de Saúde Pública no Município de Santa Teresa, 
decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona vírus. 
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme Artigo 24 Inciso IV da Lei 8.666/93. 
 
Item 5: Do Local e da Entrega do Serviço – O Contratado procederá a entrega dos produtos no Setor de 
Almoxarifado da Secretaria de Saúde em até 10 (dez) dias consecutivos após o recebimento da Autorização 
de Fornecimento.  
Item 6: Garantias – O prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses a partir do recebimento do material. A 
contratada obriga-se a substituir o material defeituoso, sem ônus e trocar o material no prazo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data de comunicação da Contratante, sem ônus.  
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls.05 e 06). 
 
Item 8: Obrigações da Contratante - Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls.06). 
 
Item 9: Avaliação do Custo - O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante planilha de 
custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme orçamentos 

 
 
 
 
 
 
 
SIM 
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apensados nas folhas 22/41. 
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de “Gerente da 
Atenção Primária” – Fls. 10 do Termo de Referência.  
 
Item 11: Pagamento - Conforme item 11.1 a 11.8 do Termo de Referência (fls.07). 
 
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos, não podendo 
ultrapassar o respectivo crédito orçamentário. 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes 
deste instrumento correrão através da seguinte dotação orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012020.1030100622.144 – Manutenção das Atividades da Atenção 
Básica à Saúde; 
Elemento de Despesas: 4495200000 – Material Permanente - Fonte de Recurso: 12110000000 - Ficha: 
0000035. 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 78/2020 – Liberada fls. 46. 
 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls. 08/09).  
 
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação. 

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas por meio de Sítios eletrônicos especializados ou domínio, e 
através de Cotação de Material / Serviços conforme fls. 22/41. 

 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 012020.1030100622.144 – Manutenção das Atividades da 
Atenção Básica à Saúde; 
Elemento de Despesas: 4495200000 – Material Permanente - Fonte de Recurso: 12110000000 - Ficha: 
0000035. 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 78/2020 – Liberada fls. 46. 

 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde – 
(Folha 10) do Processo. 
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9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF. 
 
Consta:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Não consta Cartão CNPJ 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Folha 81; 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual–Folha 80; 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Folha 84; 
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Folha 82; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Folha 83; 
9.7 - Não Consta a declaração de: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, Conf. 
Art. 7º da CF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIM 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (Art. 4º- H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o prazo para 
pagamento é em até 10 (dez) dias após a apresentação das respectivas Notas Fiscais, devidamente 
atestadas pelo fiscal de contrato. 

 

 
 
 
N/A 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
Conforme justificado na fls. 02 a aquisição por dispensa levou em consideração o Decreto Municipal 
de nº 087/2020 no qual foi Declarado Situação de Emergência de Saúde pública no Município de Santa 
Teresa – ES. 

 
O processo de aquisição em questão foi por meio de Dispensa de Licitação, enquadrado no Art. 24, 
Inciso IV da Lei 8.666/1993, para a contratação de empresa para o fornecimento de Material Médico 
Hospitalar. 
 
“nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento 
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos”; 
A Lei 13979/2020 Art. 4º B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020:  
 
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de risco e segurança de pessoas...; 

 

 
 
 
SIM 
 
 
 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em tempo 
hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa para a 
administração). 
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Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum 
contrato ou ata referente a contratação de empresa para o fornecimento de Materiais Permanente 
Médico Hospitalar. 
 

Não 

13) Consta Parecer Jurídico no processo? 
 
Consta neste processo o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação. (Folhas 48/51). 

 

 
 
SIM 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo, sendo o orçamento da Empresa vencedora na fl. 22 o de melhor 
preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como demonstrado no Quadro 
Comparativo de Preço Simples. 
 
Consta o quadro comparativo de preços dos produtos e fornecedores participantes deste processo, 
onde fica evidente que a Empresa escolhida é a que forneceu o orçamento com o melhor preço.   
 

Descrição Empresa Quant. x Valor 
Unitário 

Valor Total por 
produto 

Valor Total Fl 

Espaçador Adulto 
Espaçador Infantil 

AM Fernandes 36 unid. x R$ 34,99 
24 unid. x R$ 34,99 

R$ 1.259,64 
R$ 839,76 

R$ 2.099,40 22 

Espaçador Adulto 
Espaçador Infantil 

Fenixmed 
Comercial 

36 unid. x R$ 36,50 
24 unid. x R$ 36,50 

R$ 1.314,00 
R$ 876,00 

R$ 2,190,00 23 

Espaçador Adulto 
Espaçador Infantil 

Cirúrgica 
Capixaba 

36 unid. x R$ 69,00 
24 unid. x R$ ------- 

R$ 2.484,00 
R$ ----------- 

R$ 2.484,00 31 

Espaçador Adulto 
Espaçador Infantil 

RS Med Ltda 36 unid. x R$ 45,00 
24 unid. x R$ 45,00 

R$ 1.620,00 
R$ 1.080,00 

R$ 2.700,00 25 

Espaçador Adulto 
Espaçador Infantil 

Diamedilh Coml. 36 unid. x R$ 47,80 
24 unid. x R$ 47,80 

R$ 1.720,80 
R$ 1.147,20 

R$ 2.868,00 27 

Espaçador Adulto 
Espaçador Infantil 

Ortho Med 36 unid. x R$ 50,85 
24 unid. x R$ 50,85 

R$ 1.830,60 
R$ 1.220,40 

R$ 3.051,00 33 

Espaçador Adulto 
Espaçador Infantil 

Vitória Prod. 
Hosp. 

36 unid. x R$ 60,00 
24 unid. x R$ 60,00 

R$ 2.160,00 
R$ 1.440,00 

R$ 3.600,00 30 

Espaçador Adulto 
Espaçador Infantil 

Serramed Prod 
Hosp 

36 unid. x R$ 60,00 
24 unid. x R$ 60,00 

R$ 2.160,00 
R$ 1.440,00 

R$ 3.600,00 29 

 
As demais empresas não informaram que não fazem cotação deste produto ou não 
possuem/trabalham com o material solicitado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
SIM 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, do 
art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável em sítios eletrônicos e 
pesquisa realizada com potenciais fornecedores de acordo com fls. 22 a 44. 
 

 
 
 
 
SIM 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 08/05/2020 e no DOM/ES em 30/04/2020. 
 
Republicado em 11 de maio de 2020 no DOM/ES Nº de Publicação: 273363 - Edição nº 1511, 
Retificação do Extrato do Ato 271574 publicado no dia 30/04/2020 no DOM/ES.   

 
 
SIM 
 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Consta no processo a Nota de Pré Empenho de nº 78/2020 Liberada de 28/04/2020, no valor de 

 
 
SIM 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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2.099,40 – (Folha 46). 

 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que o Material Permanente Médico Hospitalar deverá 
ser entregue em até 10 (dez) dias consecutivos após o recebimento da Autorização de Fornecimento 
e o prazo para pagamento é em até 10 (dez) dias após a apresentação da respectiva Nota Fiscal. 
 

 
 
  
N/A 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato. 

 
N/A 

 
2.1.1 - Achados: 
 
Foi verificado no site oficial do Município em 08/05/2020 que a publicação do Termo de Dispensa está de 

acordo como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços do material através dos orçamentos 

de Empresas conforme fls. 22 a 33.  Constatamos também que foi realizada por e-mail tentativa de pesquisa 

de preço com outras 08 (oito) empresas, porém sem sucesso devido as mesmas informarem que não 

cotariam pois não trabalhavam com os produtos conforme folhas 34 a 41. 

 

Com o intuito de averiguar, se o valor dos produtos adquiridos pela municipalidade está de acordo com o 

valor de mercado, pesquisamos em Sites Oficiais de outros Municípios do Estado do Espírito Santo, 

compras similares dos referidos produtos adquiridos neste processo. No entanto localizamos apenas a 

compra efetuada pelo Município da Serra. 

 

Tabela Comparativa: 
 

Munícipio / Site 
Especializado 

Espaçador adulto e 
infantil bivalvulado de 

alumínio para 
administração de 

medicamentos inalatórios  

Local da Publicação Oficial Empresa 
Fornecedora 

 
Santa Teresa 

R$ 34,99 a unid. Site Oficial do Município – Aba 
Novo Coronavírus – Despesas 

Contratadas. 

A.M Fernandes 
ME 

 
Serra 

R$ 32,82 a unid. Infantil e 
R$ 25,75 a unid. Adulto. 

Site Oficial do Município – 
Portal de Transparência – 

Licitações. 

Pregão 
Eletrônico: 
33/2020 

 
Em relação ao Município da Serra o valor está a maior nos dois produtos, porém a quantidade adquirida 

pelo referido Município foi imensamente maio (23.000 e 15.000), o que pode ter ocasionado a queda do 

valor dos produtos.  

Sendo assim, com intuito de compararmos mais os valores dos produtos pesquisamos em Sites 

especializados de vendas de materiais médicos hospitalares onde localizamos em 02 (sites) ofertas dos 

produtos adquiridos conforme demonstrado na tabela abaixo. 

 

Cliquefarma.co
m.br 

R$ 37,04 a unid. -------------- Drogaria São 
Paulo 
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Cliquefarma.co
m.br 

R$ 47,40 a unid. -------------- Drogaria Pacheco 

Remediobarato
.com 

R$ 33,00 a unid. -------------- Farmadelivery.co
m 

Remediobarato
.com 

R$ 40,85 a unid. -------------- Drogaria Araújo 

 
O valor pago pelo Município foi de R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove centavos) para cada 

produto sendo o adulto 36 unidades e o infantil 24 unidades.   

 

Nos sites especializados de materiais hospitalares evidenciamos também que o valor dos 02 tipos de 

produtos (adulto e infantil) são os mesmos. No entanto constatamos que o Município da Serra adquiriu os 

02 tipos de produtos com valores diferenciados, o adulto por R$ 25,72 - 15.000 unidades e o infantil R$ 

32,82 – 23.000 unidades.  

 

Através desta comparação constatamos que o valor pago pelo Município pelos 02 tipos do produto está na 

média da prática do mercado, sendo que em muitos casos o valor adquirido está a menor de acordo com os 

sites especializados. 

 

2.2 DAS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 
 
2.2.1 Da especificação sobre a Pandemia na justificativa da aquisição dos produtos  

 
Constatamos que no início do Memorando SMSA Nº 101/2020 (fls. 02) e no Objeto do Termo de Referência 

(fls. 03) não foi bem enfatizado que as aquisições dos Materiais Permanente Médico Hospitalar são para o 

enfrentamento da doença Covid 19, sendo a Pandemia não citada no Objeto do Termo de Referência. 

Somente no 4º parágrafo do Memorando da solicitação a Pandemia é citada, com intuito de justificar a 

aquisição e a autorização de compra do produto na modalidade de Dispensa de Licitação. 

 

Recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde especifique melhor tanto no Memorando de 

solicitação quanto no Objeto do Termo de Referência a necessidade de aquisição dos produtos, devido ao 

fato do aumento da demanda provocado pela Pandemia do novo Coronavírus, citando inclusive quais ações 

serão realizadas com o material adquirido, setores/unidades atendidas, público atendido e demais 

informações necessárias  que caracterize a compra emergencial. 

 

2.2.2 Da falta de comprovação de Idoneidade da Empresa contratada 
 
A empresa contratada foi a A.M. Fernandes ME. Não constatamos dentro do processo nenhuma 
informação em relação a inidoneidade da empresa acima mencionadas (Art. 4º § 3º da Lei Federal 
13.979/2020). 
 
Recomendamos que a administração pública não deixe de anexar nos processos de contratação a 

Comprovação de Idoneidade das Empresas vencedoras dos mesmos. 

 

2.2.3 Da Falta do Cartão CNPJ e Da falta da Declaração Modelo V – conforme exigência do 
artigo 4º - F - Cumprimento do Inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF 

 
Não constatamos no processo o Cartão CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e a Declaração do 
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Modelo V da Empresa contratada conforme exigência do artigo 4º - F. 

 

Declaração Modelo V - Cumprimento do Inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

Recomendamos que a Administração Pública anexe nos processos toda documentação exigida na Lei 

Federal 13.979/2020, inclusive o Cartão CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e a Declaração 

Modelo V – Cumprimento do Inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF da Empresa contratada. 

 

     
2.2.4 Da falta de manifestação do setor de contratos/convênios referente a existência de 
contratos vigentes para o serviço/material solicitado. 

 
Não localizamos no processo Declaração do Setor de contratos/convênios de que não há contrato/ata 

vigentes para o serviço/materiais objeto do processo administrativo instaurado, no intuito de prevenir 

situações que possam comprometer a realização de procedimentos em conformidade com os princípios que 

regem a boa aplicação dos recursos públicos. 

 

Recomendamos que haja manifestação do setor de contratos em relação se há vigente ou não contrato/ata 

vigente para o material/serviço adquirido objeto do processo administrativo instaurado.  

 

2.2.5 Da não identificação do servidor responsável pela coleta dos orçamentos   

 
Apesar de constatarmos nas fls. 20 do processo (folha de informação) um despacho da Gerente de 

Compras e Almoxarifado declarando ser responsável pela coleta dos orçamentos das folhas 22 a 33 do 

processo, não há identificação do servidor em cada documento (orçamento) anexado no processo.  

 

De acordo com a Conclusão do Parecer Jurídico das fls. 51 é obrigatória a Identificação do servidor público 

responsável pela cotação de preços, nos termos item 9.1.1 da Portaria 804, de 13/11/2018 do Ministério da 

Justiça que assim dispõe: 

 

“É obrigatória a identificação do servidor responsável pela cotação de preços E A ASSINATURA NOS 

DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA (Acordão TCU nº 909/07 – 1ª Câmara)”.  

 

Recomendamos que o servidor responsável pela cotação de preços sempre se identifique através de 

assinatura legível ou carimbo de identificação nos orçamentos anexados afim de atender a Portaria 

supracitada no Parecer Jurídico. 

 

2.2.6 – Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e 
Pagamento. 
 

Verificamos que o processo 005327/2020 teve início no dia 13/04/2020 e sua tramitação se deu conforme 

as datas: 

 

Pré 

Empenho 

Empenho Aut.Fornecim. Nota 

Fiscal 

Atesto da 

Nota Fiscal 

Liquidação Pagamento 
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28/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 06/05/2020 07/05/2020 11/05/2020 13/05/2020 

Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o Empenho e a Autorização de 

Fornecimento, e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada pelo fiscal 

do contrato.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada 

em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com 

o referido processo, que só foi pago em 13/05/2020. 

 

3.CONCLUSÃO:                       
   
O resultado desta auditoria, diante dos pontos elencados, demonstra a necessidade de aperfeiçoamentos 

no Termo de Referência dos processos de contratação emergencial por Dispensa de Licitação para o 

combate da Pandemia do Coronavírus. 

 

É de suma importância a Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços e sua 

assinatura nos documentos de sua autoria. Recomendamos que a assinatura seja legível ou seguida de 

carimbo para melhor identificação. 

 

Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 5327/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, tendo Parecer Jurídico 

favorável emitido pela Procuradoria deste Município.   

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a Secretaria Municipal de Saúde que dê ciência 

deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o 

atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5. 

 

Pedimos que a Secretaria Municipal de Saúde após ter conhecimento, que encaminhe o relatório ao Setor 

de Compras e Licitação para ciência do mesmo. Ao final que retorne à esta Unidade Central de Controle 

Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br, na aba: 

Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias Saúde 2020. 

 
É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle Interno 

está à disposição para saná-los.  

 

Santa Teresa-ES, 09 de junho de 2020.  

 
 

                                                                     Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controladora Geral lnterna 

 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Relatório de Auditoria do Processo de nº 005330/2020 – Processo de aquisição de 
Medicamento 

 
Objeto: Aquisição de Medicamento Carbonato de Lítio 300 mg, buscando atender à necessidade da 
população e reabastecer o estoque da Farmácia Básica, garantindo que a população não fique 
desassistida. 
 

Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).   

 
1. INTRODUÇÃO: 

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

os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e 

efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela 

Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento 

dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de Saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência 

e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, 

nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo de n° 005330/2020, que 

trata de aquisição do Medicamento Carbonato de Lítio 300mg na quantidade de 12.000 (doze mil) 

unidades para atender os pacientes do Município pelo tempo de +/- 4 meses até que a Empresa 

vencedora do Pregão normalize a entrega do produto. A compra será através de Dispensa de Licitação 

enquadrada no Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93. 

 
1.5 OBJETIVOS: 

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

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 
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do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 

1.6 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993. 

 

➢ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

➢ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
 

➢ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 

 
➢ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 

 
➢ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 

 
➢ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020 

 
 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

 

CHECK LIST 

 

Nº do Processo: 005330/2020 

Fornecedor(es): N1 Farma Distribuidora de Medicamentos Eirelli 

Objeto: Aquisição de medicamento para um período de +/- 4 meses até que normalize a entrega pela 
Empresa vencedora Pregão que originou Ata de Registro de Preço. 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( x ) Inexigibilidade - Art. 25, Inciso (    ) 

Empenho: 000605/2020 Data: 30/04/2020 Valor: R$ 4.200,00 

Pagamento: 001227/2020 Data: 21/05/2020 Valor: R$ 4.200,00 

Perguntas 
Sim 
Não 
N/A 

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

 

 
 
 
SIM 
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O Processo Administrativo de nº 005330/2020, foi protocolado no dia 13/04/2020, autuado, distribuído 
e organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de (01 a 148). 

 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
O processo tramitou com amparo do Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93 e na sua Publicação 
conforme o art. 4º-B da Lei 13.979/2020.  
 
Indiretamente a medicação tem referência ao enfrentamento da emergência em saúde, pois a 
medicação adquirida segundo a Farmacêutica do Município, é para uso no tratamento psiquiátrico 
dos pacientes, conforme descrito na fl. 04 do processo. Segundo a ciência há comprovações de que 
as doenças psicológicas aumentam durante a após períodos de Pandemias, fazendo com que ações 
no tratamento dessas doenças também aumentam por parte da Saúde Pública no período crítico da 
Pandemia e após o seu término.   
      

 
 
 
 
SIM 

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

 
O Processo de Aquisição de Medicamentos foi protocolado no dia 14/04/2020, e está compreendido 
no período da Pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas enquanto perdurar o estado de 
emergência de saúde pública de importância internacional, tratando-se assim de uma situação 
temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º  da Lei 13.979/2020.  
 
A aquisição será para o abastecimento da população pela medicação num período de + ou – 4 meses 
até que normalize a entrega pela Empresa ganhadora do Pregão que originou uma Ata de Registro de 
Preços. 
 

 
 
 
 
SIM 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi Publicado no dia 08/05/2020, no Sitio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO 
CORONA VÍRUS – COVID-19: 

✓ Termo de Dispensa de Licitação 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples 
✓ Autorização de Fornecimento 193/2020. 
✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES. 

 

 
 
 
SIM 
 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 – Despesas/Contratações em 08/05/2020 e no DOM/ES em 
30/04/2020. 
 
O termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
Nome do Contratado, Número CNPJ, Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega foi 
imediata não gerando Contrato. 
 
Verificamos que o Termo de Dispensa foi retificado e republicado em 11/05/2020, pois o anterior 
faltava algumas informações. Ratificação do Extrato do Ato 271572 Publicado no dia 30/04/2020 no 

 
 
 
 
 
SIM 

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

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Não foi localizado dentro do processo nenhuma informação em relação à inidoneidade da empresa 
contratada.  
 

 
 
 
-----
---- 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme 
determina o Art. 4º E da Lei nº 13979/2020, se encontra anexado as folhas 04 a 13 deste processo, e 
descreve o objeto como: aquisição de medicamentos para distribuição gratuita dos mesmos aos 
pacientes psiquiátricos que geralmente são atendidos no CAPs – Centro de Atendimento 
Psicossocial e fazem retiradas dos mesmos na Farmácia Básica Municipal. 
 

 
 
 
SIM 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto que é a aquisição de medicamentos para 
distribuição gratuita dos mesmos aos pacientes psiquiátricos que geralmente são atendidos no CAPs – 
Centro de Atendimento Psicossocial e fazem retiradas dos mesmos na Farmácia Básica Municipal (fls.04).  

 
- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação que foi para atender à necessidade de 
aquisição de medicamentos para suprir a demanda dos usuários desta municipalidade, com base na 
modalidade de contratação: DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO VI, DA LEI 8.666/93 
(EMERGENCIAL).  
 
- Constatamos os requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos) que foi a contratação 
de Empresa para o fornecimento do medicamento Carbonato de Lítio 300mg em comprimidos na quantidade 
de 12.000 unidades.  

 
- A Descrição resumida da solução apresentada será a realização da compra através do sistema de 
Compra Direta, Dispensa de Licitação de acordo com o Art. 24, da Lei Federal 8.666/93. 
 
V - Critérios de medição e pagamento. 
 
- Os critérios de solução e pagamento: A aquisição dos medicamentos será realizada em etapa única. O 
fornecimento será efetuado com prazo de entrega não superior a 10 (dez) dias contados a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento e o pagamento é de até 30 (trinta) dias após a apresentação 
da Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal de contrato. 
 

VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotações de preços através de orçamentos com 
03 (três) Empresas conforme fls. 53 a 54 e 56 a 57.  
 

VII – Adequação orçamentária. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIM 
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Classificação Funcional Programática: 012020.1030100642147 – Manutenção das Atividades 
Assistenciais Farmacêuticas;  
Elemento de Despesas: 30903200000 – Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; 
Fonte de Recurso: 1211000000 – Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 
Ficha: 037 –  
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 0000077/2020 fls. 83. 
 

VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde – 
(Folha 13) do Processo. 
 
O Termo de Referência (fls. 04 a 13) contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Item 2: Objeto – Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita dos mesmos aos pacientes 
psiquiátricos que geralmente são atendidos no CAPs – Centro de Atendimento Psicossocial e fazem retiradas 
dos mesmos na Farmácia Básica Municipal (fls.04) e itens 2.1 a 2.3. 
 
Item 3: Justificativa – Atender a necessidade de aquisição de medicamentos para suprir a demanda dos 
usuários desta municipalidade e itens 3.1 a 3.2. 
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Será através de Compra Direta - Dispensa de Licitação conforme 
Artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. 
 
Item 5: Do Fornecimento (Local e Entrega) – O fornecimento será efetuado com prazo de entrega não 
superior a 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, sendo entregue 
na Farmácia Básica da Policlínica de Santa Teresa e itens 5.1 a 5.11. 
 
Item 6: Validade – Fornecimento dos medicamentos com validade mínima de 14 (quatorze) meses a partir 
do recebimento do mesmo. 
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls.06 e 07). 
 
Item 8: Obrigações da Contratante - Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls.07 e 08). 
 
Item 9: Avaliação do Custo - O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram 
apurados mediante preenchimento de planilha de custos e/ou pesquisas de preços praticados no mercado 
em contratações similares, conforme orçamento apensado ao processo, onde vencerão menor preço e itens 
9.1 a 9.5. 
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pela servidora na função de 
Farmacêutica representante da Administração e itens 10.1 a 10.3. 
 

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

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada e itens 11.1 a 11.8 do Termo de Referência (fls.09). 

 
Item 12: Vigência do Contrato – o fornecimento dos medicamentos será de entrega não superior a 10 (dez) 
dias contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento. Essa entrega se dará em etapa 
única. 
 
Item 13: Dos Documentos – Atestado de Capacidade Técnica; Alvará de Localização e Fornecimento; 
Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária); Autorização de Fornecimento (AFE) expedida pela Anvisa, 
Certificados de Registro na Anvisa e Prazo de Validade (fls.10/11).   
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Item 14: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes 
deste instrumento correrão através da seguinte dotação orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012020.1030100642147 – Manutenção das Atividades Assistenciais 
Farmacêuticas – Ficha: 037 – FR: 1211. 
 
Item 15: Das Sanções – conforme itens 15.1 a 15.9 do Termo de Referência (fls. 11/12). 
 
Item 16: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. Aos casos omissos 
aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei n° 8.666/93, com suas posteriores alterações e 
legislação correlata (fls.13). 
 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF. 
 
Consta:  
9.1- Não consta o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Folha 93; 
9.3 - Certidão Positiva de Débito Fiscal com Efeito Negativo da Fazenda Pública Estadual – Folha 92; 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Folha 91; 
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Folha 94; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Folha 95; 
9.7 - Não Consta a Declaração de: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, Conf. 
Art. 7º da CF. 
 

Evidenciamos e constatamos os documentos solicitados no Termo de Referência item 13, 
elaborado pela Farmacêutica:  
13.1 Da Habilitação Técnica: 
13.1.1 Atestado de Capacidade Técnica – fl.111 
13.1.2 Alvará de Localização e Funcionamento – fl. 112 
 

13.2 Documentos que deverão ser apresentados junto com a proposta comercial: 
13.2.1 Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) – fl.113 
13.2.2 Autorização de Funcionamento (AFE) na ANVISA (fl. 115 a 129); 
13.2.3 Certificados de registro do medicamento – fl.130; 
13.2.4 Prazo de Validade - fl.130.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário 
e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva nota fiscal, 
devidamente atestada pelo fiscal designado para o contrato. 
 

 
 

 
N/A 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
O processo se refere a aquisição de medicamento para distribuição gratuita para pacientes 
psiquiátricos atendidos pelo CAP’s. 
 

 
 
 

SIM 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

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

 

No intuito de entender se a aquisição do medicamento em questão se refere a despesas relacionadas 
a Pandemia, esta UCCI encaminhou ao setor de farmácia Básica do Município a Comunicação Interna 
nº 005/2020 solicitando as informações:   
 

• O medicamento adquirido - Carbonato de Lítio 300 mg é de uso corriqueiro, sendo distribuído 

pela Secretaria Municipal de Saúde para pacientes no tratamento de alguma enfermidade 

específica? 

• A medicação adquirida é diretamente utilizada no tratamento da Covid 19?  

• A Pandemia da Covid 19 contribui, mesmo se for de forma indireta para o aumento do uso da 

medicação Carbonato de Lítio 300 mg, já que de acordo está descrito no Objeto do Termo de 

Referência o medicamento é para uso psiquiátrico.    

 
De acordo com a manifestação do setor da farmacia municipal, mesmo sendo um medicamento de 
uso contínuo, sua aquisição neste momento está ligada indiretamente ao surto. 
 
A Farmácia Básica do Município, através do Memo. nª 34/2020 encaminhou a resposta: 
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12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em tempo 
hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa para a 
administração). 
 
Consta no memorando de solicitação de compra relato da Farmacêutica que existe um processo 
anual de compra dos medicamentos nº 10.630/2019, que originou o Pregão nº 054/2019, que ainda 
encontra-se vigente, sendo efetuado gerenciamento de Atas através da execução da Autorização de 
Fornecimento n° 0071/2020 de 16/03/2020, contemplando a Empresa Hospivida Ltda.  
O motivo da solicitação de compra é que a referida Empresa ganhadora do certame está relatando 
dificuldade de aquisição do medicamento junto ao laboratório fabricante.  
 
Constatamos no processo nas fls. 19 um Ofício do Laboratório Hipolabor fabricante da medicação 
Carbonato de Lítio 300 mg justificando o atraso da entrega da mercadoria a Empresa Hospivida Ltda, 
devido ao fato da indisponibilidade de matéria prima (ingrediente ativo) no fornecedor.  
 

 
 
 
 
 
 
Si
m 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta neste processo o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação. (Fls. 96/101). 
 

 
SI
M 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Consta o Quadro Comparativo de Preços Simples dos produtos e fornecedores participantes deste 

processo, sendo a Empresa escolhida (fl.89) a que forneceu o orçamento com o melhor preço e 

com entrega imediata, pois constatamos que assim como a Empresa ganhadora (N1 Farma 

Distribuidora de Medicamentos Eireli), a Empresa Espírito Santo Distribuidora também orçou o 

valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos), porém no orçamento a mesma destacou que o prazo 

de entrega seria de até 20 dias e a municipalidade de acordo com o ítem 5.2 do Termo de 

Referência estabelecia um prazo de entrega não superior a 10 (dez) dias, contados a partir do 

recebimento da Autorização de Fornecimento, sendo portanto esse fator decisivo na escolha da 

Empresa N1 Farma Distribuidora de Medicamentos Eireli.  

 

Produto Quanti
dade 

Empresa Espírito 
Santo Distr. 

Prod. 
Hospitalares 

Eireli ME 

Empresa N1 
Farma 

Distribuidora de 
Medicamentos 

Eireli 

Empresa Raia 
Dorgasil S. A 

Carbonato de Lítio 300 mg 12.000,
00 

R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.461,60 

 

 
 
SI
M 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, do 
art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável junto ao Ministério da Saúde (BPS), para 
comprovação do preço do medicamento praticado no mercado fls. 55. 
 
Foi realizada pesquisa de preços com 03 (três) Empresas conforme fls. 53, 54, 56 e 57 do processo. 
 
Foi encaminhado cotação do valor do medicamento através de e-mail enviado a 24 (vinte e quatro) 
Empresas, porém sem sucesso pois as mesmas não cotavam esse produto ou não continham a 
medicação em estoque no momento conforme fls. 58 a 81. 
 

 
 
 
 
SI
M 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi Publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 

 
 
 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 08/05/2020. Também foi publicado no Diário Oficial 
dos Municípios / DOM: em 30/04/2020 – Extrato da Publicação: 271572. 
 
Republicado: Em 11 de maio de 2020 no Diário Oficial dos Municípios - DOM/ES sob o nº 273366 em 
razão da Retificação do Extrato do Ato 271572 de 30 de abril de 2020. 
 

SI
M 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Localizamos no processo a seguinte Nota de Pré Empenho: 

 

• Nota de Pré Empenho de n° 0000077/2020 do dia 23/04/2020 em nome da Empresa N1 Farma 
Distribuidora de Medicamentos Eirelli, no valor de R$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais) conforme 
fls. 83. 
 

 
 
SI
M 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega de todo material foi imediata, 07 (sete) 
dias após a emissão da Autorização de Fornecimento (AF) e o Empenho é Ordinário, sendo o prazo 
para pagamento de até 10 dias consecutivos após a entrega dos materiais, mediante a apresentação 
da Nota Fiscal que deverá ser devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato. 
 

 
 
 

N/A 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve Celebração de Contrato.  

 
N/A 

 

2.1.1 – Constatações:  
 
2.1.1.1 Do Objeto, da Justificativa e da Modalidade da Contratação 
 
Constatamos que o objeto adquirido pelo processo nº 5330/2020 foi o medicamento Carbonato de Lítio 

300 mg através de realização de processo licitatório de Compra Direta sendo realizada Dispensa de 

Licitação conforme o que determina o art. 24 da Lei nº 8.666/93. 

 

A justificativa é atender a necessidade de aquisição de medicamentos para suprir a demanda dos 

usuários desta municipalidade. Para isso foi solicitado a realização de processo licitatório no sistema de 

Compra Direta – Dispensa de Licitação, conforme o que determina o art. 24 da Lei nº 8.666/93.  

 
2.1.1.2 Da Modalidade da Contratação 

 
Evidenciamos que no referido processo consta a Retificação do Termo de Dispensa de Licitação assinado 

pela Secretaria Municipal de Saúde na fl. 116, e a Retificação da Publicação Oficial do Termo de Dispensa 

de Licitação no DOM – Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo fl. 117,  enquadrando a 

compra por Dispensa de Licitação da medicação de acordo com o Art. 4 da Lei 13.979/2020. 

 

Constatamos que o referido processo tramitou de acordo com o Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93 como 

relatado no Termo de Referência. Não houve nenhuma referência, despacho no processo ou Parecer 

Jurídico que referenciava que a aquisição do medicamento deveria ser procedida com amparo na Lei 

13.979/2020, sendo apenas constatado esse enquadramento na Retificação do Termo de Dispensa e na 

Retificação da Publicação Oficial da Dispensa de Licitação acima mencionados.  

 

Devido ao fato desta Unidade Central de Controle Interno não possuir conhecimento técnico sobre os 
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benefícios da medicação e seu uso relacionado a Pandemia da Covid 19, solicitamos a Farmácia Básica por 

meio da Comunicação Interna CI de nº 005/2020 informações referente a medicação adquirida. 

 

Foi questionado se o medicamento Carbonato de Lítio 300 mg é diretamente utilizado no tratamento da 

Covid 19 ou se a Pandemia contribui para o aumento do uso da medicação, devido ao fato que de acordo 

com o Objeto do Termo de Referência fl. 04 o medicamento é para uso psiquiátrico. 

 

A Farmácia Básica por meio do Memo nº 34/2020 nos respondeu que a medicação Carbonato de Lítio 300 

mg não é de tratamento da Covid 19 e sim para transtornos psiquiátricos. A farmacêutica também relatou 

que a situação atual do país reforçada pela Pandemia tem gerado um aumento de todos os medicamentos 

usados na psiquiatria, visto que todas as pessoas são afetadas com distanciamento social e/ou outras 

situações que podem gerar aumento dos transtornos psiquiátricos, informando como exemplo de dados de 

comparação, o período de janeiro a maio de 2019 houve um consumo médio 1.088 comprimidos/mês, 

enquanto que no ano de 2020, no mesmo período, tivemos um consumo médio de 2.680 comprimidos/mês 

justificando de certa forma que a aquisição do processo poderia ser enquadrada na no Art. 4 da Lei 

13.979/2020. 

 
 

2.1.1.3 Dos orçamentos e comparações de preços   
 
As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços do material através dos 

orçamentos das Empresas conforme fls. 53 a 54 e 56 a 57.  

 

                                                Carbonato de Lítio 300mg - Orçamentos 

Empresa Valor Total Fls. 

   

N1 Farma Distribuidora R$ 4.200,00 53 

Espírito Santo Distribuidora R$ 4.200,00 54 

Rede Drogasil R$ 4.461,60 56 e 57 

 

Foi contratada a Empresa N1 Farma Distribuidora Eireli no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos 

reais) sendo a entrega dentro do prazo de 10 dias como estabelecido no Plano de Trabalho. Constatamos 

que a Empresa Espírito Santo Distribuidora também orçou o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos 

reais), porém no orçamento a empresa destacou que o prazo de entrega do medicamento seria de até 20 

dias. Sendo assim, o setor de Licitação optou pela empresa que realizaria a entrega no prazo reduzido, 

conforme justificado as fls.82. 

 

Verificamos também que o Município consultou o BPS – Banco de Preços da Saúde do site do Ministério 

da Saúde, conforme fls. 55 do processo, para obter informação do valor comercializado do medicamento 

naquele momento (valor de mercado) onde constatou a compra da medicação por 4 (quatro) Municípios 

nos meses de fevereiro a abril de 2020, tendo uma variação pequena de Preços de um Município para 

outro conforme tabela abaixo. 

 

Fonte: BPS – Banco de Preços da Saúde do Site do Ministério da Saúde 
 

Município Fornecedor Quantidade Valor 

Unitário 
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Floral CMH  6.000 R$ 0,3100 

Flores da Cunha Comercial Cirugica Rio Clarense Ltda  35.000 R$ 0,3350 

Pien Eco – Farmas Comércio de 

Medicamentos Ltda - ME 

20.000 R$ 0,3400 

Bento Gonçalves Dimaster – Comércio de Produtos 

Hospitalares Ltda 

45.500 R$ 0,3700 

Média R$ 0,3495 

 

O Município adquiriu o medicamento pelo por R$ 0,3500 centavos a unidade da Empresa N1 Farma 

Distribuidora Eireli, pagando pelo produto um valor que estava na média praticada pelo mercado na época 

de acordo com o Banco de Preços do Ministério da Saúde- BPS.  

Constatamos ainda que o Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde tentou obter outros 

orçamentos com outras 24 (vinte e quatro) empresas, solicitando através de e-mails (fls. 58 a 81), porém 

não tendo êxito nas cotações devido ao fato das empresas contatadas não possuírem o medicamento em 

estoque para uma entrega rápida como o Município desejava e precisava. 

 

2.1.1.4 Da Documentação de Regularidade Fiscal – Artigo 4º - F da Lei 13.979/2020 

 

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados: 

 
✓ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

 

✓ Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos 

 

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

2.1.1.5 Da não identificação do servidor responsável pela coleta dos orçamentos   
 

Não constatamos identificação da assinatura do servidor responsável pela coleta dos orçamentos das fls. 53 

a 81. 

 

Obrigatoriedade da Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços, nos termos do 

item 9.1.1 da Portaria 804, de 13/11/2018 do Ministério da Justiça que assim dispõe: 

 

“É obrigatória a identificação do servidor responsável pela cotação de preços E A ASSINATURA NOS 

DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA (Acordão TCU nº 909/07 – 1ª Câmara)”.  

 

Recomendamos que o servidor responsável pela cotação de preços sempre se identifique através de 

assinatura legível ou carimbo de identificação afim de atender a Portaria supracitada no Parecer Jurídico. 

 

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

 

Verificamos os atos administrativos de reserva orçamentária e pagamento do medicamento adquirido, 

demonstrados conforme tabela abaixo: 
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Pré 
Empenho 

Empenho Autorizaçã
o de 

Fornecime
nto 

Nota Fiscal Atesto do 
Fiscal do 
Contrato 

Nota De 
Liquidação 

Nota de 
Pagamento 

23/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 07/05/2020 08/05/2020 13/05/2020 21/05/2020 

 
Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o empenho e a Autorização de fornecimento, 

e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada pelo fiscal do contrato.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada 

em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com 

o referido processo, que só foi pago em 21/05/2020.        

 
 3.CONCLUSÃO:   

                             
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 003330/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, contendo Parecer favorável pela 

Procuradoria deste Município. 

 

É de suma importância a Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços e sua 

assinatura nos documentos de sua autoria. Recomendamos que a assinatura seja legível ou seguida de 

carimbo para melhor identificação. 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a Secretaria Municipal de Saúde que dê ciência 

deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o 

atendimento legal da Compra Direta descritas nos itens 2.1.1.4 e 2.1.1.5. 

 

Pedimos que encaminhe o relatório ao setor de Licitação para ciência do mesmo. Ao final que retorne ao 

setor de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle Interno 

está à disposição para sana-los. 

     

 

Santa Teresa-ES, 03 de julho de 2020.  

 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controladora Geral Interna 

 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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RELATÓRIO DE AUDITORIA EM DISPENSA DE LICITAÇÃO – COVID 19 
Processo: 005457/2020 

 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Gráficos para atender a demanda da 

Secretaria Municipal de Saúde no desempenho de suas atividades.   

 

Valor: R$ 4.620,00 

 
1. INTRODUÇÃO: 

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

incluindo os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A 

existência e efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação 

estatuída pela Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor 

aproveitamento dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de 

emergência e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, 

serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do Coronavirus, nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 005457/2020,que trata 

de aquisição de Materiais Gráficos que serão utilizados para divulgação e orientação aos munícipes 

para prevenção da possível propagação do vírus, decorrente da Pandemia em razão do 

Coronavírus, realizada através de  Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 24, Inciso IV da Lei 

8.666/93. 

 

1.1 OBJETIVOS: 
 

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

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 
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do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 

1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação: 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 

 
✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 

 
✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 

 
✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 

 
✓ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020 

 

 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

2.1 CHECK LIST 

Nº do Processo: 5457/2020 

Fornecedor(es): IMPACTO SERVIÇOS GERAIS LTDA ME 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Serviços Gráficos 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( X ) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (    ) 

Empenho: Nº 604/2020 Data: 30/04/2020 Valor: 4.620,00 

Pagamento: 1140 Data: 14/05/2020 Valor: 4.620,00 

Perguntas 
Sim 
Não 
N/A 

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

 

O Processo Administrativo de nº 5457/2020, foi protocolado no dia 17/04/2020, autuado, distribuído e 
organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de (01 a /56). 

 

 
 
 
Sim 
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2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere Contratação de empresa para fornecimento de Serviços Gráficos, para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde, decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus. 
 

Descrição / Produto Quantid
ade 

UN 

Serviço de Impressão de Faixa 300 CM x 60 CM 3 Un 

Serviço de Estampa de Camisa (Impressão de Material de Estampa, com 
fornecimento de Camisa) 

 
100 

 
Un 

 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde 
Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe sobre 
as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem sobre as 
medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019.   
 

 
 
 
 
Sim 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Aquisição de fornecimento de Serviços Gráficos foi protocolado no dia 17/04/2020 e 
está compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas enquanto 
perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, tratando-se assim de 
uma situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º  da Lei 13.979/2020.  

 

 
 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 08/05/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO 
CORONA VÍRUS – COVID – 19: 

✓ Termo de Dispensa de Licitação 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples 
✓ Autorização de Fornecimento 194/2020. 

✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES. 
 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19 em 08/05/2020 e também no DOM/ES 30/04/2020. 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
O Nome do Contratado, o Número do CNPJ, o Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega 
foi imediata não gerando Contrato. 
 
Verificamos que o Termo de Dispensa de Licitação foi retificado e publicado no DOM/ES no dia 
11/05/2020, pois o anterior faltava algumas informações (Extrato do Ato 271573 Publicado no dia 
30/04/2020 no DOM/ES). 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

http://www.santateresa.es.gov.br/
http://www.santateresa.es.gov.br/
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6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Não foi localizado dentro do Processo nenhuma informação em relação a inidoneidade da empresa 
contratada. 

 

 
 
 
Não 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme 
determina o Art. 4º E da Lei nº 139798/2020, e se encontra anexado às folhas 05 a 15 deste processo, e 
descreve o objeto como contratação de empresa para fornecimento de Materiais Gráficos, que serão 
utilizados para divulgação e orientação aos munícipes para prevenção da possível propagação do 
vírus. 

 

 
 
 
Sim 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto que é a contratação de empresas para 
fornecimento de Materiais Gráficos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde (fls. 05), com 
itens e especificações dos objetos da contratação conforme anexo I do TR.  

• Serviço de Impressão de Faixa 300 CM x 60 CM – 03 unidades. 

• Serviço de Estampa de Camisa (Impressão de Material de Estampa, com fornecimento de Camisa) 
– 100 unidades. 

 
- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação aquisição de Materiais Gráficos que serão 
utilizados para divulgação e orientação aos munícipes para prevenção da possível propagação do vírus, 
decorrente da Pandemia em razão do Coronavírus. 

 
- A Descrição resumida da solução apresentada foi por Dispensa de Licitação de acordo com o Art. 24, 
Inciso IV da Lei Federal 8.666/93 que diz: “nos casos de emergência ou calamidade  pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, 
vedada a prorrogação dos respectivos contratos”. 
 

- Os requisitos da contratação – Descritos no Termo de Referência e conforme o Anexo I.    
 
O Termo de Referência (Fls. 05/15) contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde 
Item 2: Objeto – Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Gráficos para atender a demanda 
da Secretaria Municipal de Saúde. Quantidade, itens e especificações dos objetos constam no Anexo I, parte 
integrante do Termo de Referência. (Fls. 16) 
Item 3: Justificativa – A Contratação de empresa para o fornecimento de Materiais Gráficos, atenderá às 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a demanda da Secretaria.  
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, que declara Situação de Emergência de saúde pública no 
Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as medidas para 
o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona Vírus. 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Art. 24 Inciso IV da Lei nº 
8.666/1993. 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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Item 5: Do Local e da Entrega – Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. 
Item 6: Garantias – A Contratada estará obrigada a substituir o material defeituoso, sem ônus e trocar do 
material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da Contratante, sem ônus. 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls. 08 e 09) 
Item 8: Obrigações da Contratante – Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls. 09) 
Item 9: Avaliação do Custo – O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante planilha de 
custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme orçamentos 
apensados nas folhas 17 a 19. 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de “Gerente da 
Atenção Primária”. 
Item 11: Pagamento – Conforme item 11.1 a 11.8 do Termo de Referência (fls.11) 
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os materiais adquiridos, não podendo 
ultrapassar o respectivo crédito orçamentário (fls. 12/13). 
Item 13: Da Dotação Orçamentária (Incompleta)– Os recursos financeiros para pagamento dos encargos 
resultantes deste instrumento correrão através da seguinte Dotação Orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012.012.010.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência da 
Covid–19 - Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 12140000000 - Ficha: 0000079 (fl.12); 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 79/2020, de 28/04/2020 – (fls 34) 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls 12/14) 
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação (fl.14). 

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas através de orçamentos/pesquisa realizada com potenciais 
fornecedores, através de cotação de Material/Serviços conforme Fls. 17/19 

 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 012.012.010.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência da 
Covid – 19; 
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Fonte de 
Recurso: 12140000000 - Ficha: 0000079; 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 79/2020 – Liberada – de 28/04/2020 – (fls 34) 
 

 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde – fls. 
15 do Processo. 

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF. 
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Consta:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Consta na Fls. 24; 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Fls 49; 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Fls 48; 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Fls. 47  
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Folha 50; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Folha 51; 
9.7 - Não Consta a declaração de: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, Conf. 
Art. 7º da CF. 

 

 
Sim 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário 
e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva nota fiscal, 
devidamente atestada pelo fiscal designado para o contrato. 

 

 
 
 
Sim 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
O processo em questão foi Dispensa de Licitação, enquadrado no Art. 24 Inciso IV da Lei nº 
8.666/1993 para aquisição de Materiais Gráficos. 
 
“Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento 
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos”. 
 
A Lei nº 13979/2020 – Art. 4º B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020: 
 
I – Ocorrência de Situação de Emergência; 
II – Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de risco e segurança de pessoas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em tempo 
hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa para a 
administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum 
contrato ou ata referente a aquisição de Materiais Gráficos adquiridos. 
 

 
 
 
Não 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação pretendida no processo – Fls. 
36/39; 

 

 
 
Sim 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo, sendo o orçamento da Empresa vencedora na fl. 17 o de melhor 
preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como demonstrado no Quadro 

 
 
Sim 
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Comparativo de Preço Simples (fl. 22). 
 
 

Descrição / Produto Impacto 
Serviços 

Aguinaldo 
da Silva 

T. Chiaratti 
e Cia. Ltda 

Serviço de Impressão de Faixa 300 CM x 60 CM 420,00 486,00 504,00 

Serviço de Estampa de Camisa (Impressão de Material de 
Estampa, com fornecimento de Camisa) 

4.200,00 4.600,00 5.100,00 

Total 4.620,00 5.086,00 5.604,00 
 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, do 
art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável em sítios eletrônicos e cotações 
realizada com potenciais fornecedores, demonstrando que o valor da Empresa vencedora ficou 
abaixo da média sendo o menor preço entre os orçamentos encaminhados ao Município.   

 

 
 
 
Sim 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 08/05/2020 e no DOM/ES em 30/04/2020. 
 
Republicado no DOM/ES em 11 de maio de 2020 em razão da Retificação do Extrato do Ato 271573 
publicado no dia 30/04/2020 no DOM/ES. 

 

 
 
Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Consta no processo a Nota de Pré Empenho de nº 79/2020 de 28/04/2020, no valor de 4.620,00 (fls. 34). 

 

 
 
Sim 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário e 
o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pelo Fiscal. 

 

 
 
 
Não 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato. 

 
Não 

 
 

2.1.1 - Achados: 
 
Foi verificado no site oficial do Município em 08/05/2020 que a publicação do Termo de Dispensa está de 

acordo como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 
As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços de material através dos orçamentos 

das Empresas conforme fls. 16 a 18. 

 

2.2 DAS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 

 
2.2.1 Da falta de comprovação de Idoneidade da Empresa contratada 
 
A empresa contratada foi a Impacto Serviços Gerais Ltda ME. Não constatamos dentro do processo 

nenhuma informação em relação inidoneidade da empresa (Art. 4º § 3º da Lei Federal 13.979/2020).  

http://www.santateresa.es.gov.br/
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2.2.2 Da falta da Declaração Modelo V – conforme exigência do artigo 4º - F -  Cumprimento 

do Inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF 

 
Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 
 

2.2.3 Da falta de manifestação do setor de contratos/convênios referente a existência de 

contratos vigentes para o serviço/material solicitado. 

 
Não localizamos no processo Declaração do setor de contratos/convênios de que não há contrato/ata 

vigentes para o serviço/materiais objeto do processo administrativo instaurado, no intuito de prevenir 

situações que possam comprometer a realização de procedimentos em conformidade com os princípios 

que regem a boa aplicação dos recursos públicos.  

2.2.4 – Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e 
Pagamento. 
Verificamos que o processo 005065/2020 teve inicio no dia 01/04/2020 e sua tramitação se deu conforme as 

seguintes datas: 

 

Pré 

Empenho 

Empenho Aut.Fornecim

. 

Nota Fiscal Atesto da 

Nota 

Fiscal 

Liquidação Pagamento 

28/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 04/05/2020 05/05/2020 11/05/2020 14/05/2020 

 
Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o empenho e a Autorização de fornecimento, 

e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada pelo fiscal do contrato.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada 

em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com 

o referido processo, que só foi pago em 14/05/2020.     

 

3.CONCLUSÃO:                             

   
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 5457/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, contendo manifestação 

favorável pela Procuradoria deste Município. 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a secretaria municipal de saúde que dê ciência 

deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o 

atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.2.1, 2.2.2, e 2.2.3. 

 

Pedimos que encaminhe o relatório ao setor de Licitação para ciência do mesmo. Ao final que retorne ao 

setor de controle interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020. 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle 

Interno está à disposição para sana-los.    

 
 

Santa Teresa-ES, 10 de Junho de 2020. 
 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controladora Geral Municipal 

 
 
 
 

 

Relatório de Auditoria do Processo nº 005461/2020  
 
Objeto: Aquisição de material Médico Hospitalar, para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde para o desempenho de suas atividades. 
 

Valor:  R$ 100.170,00 (cem mil, cento e setenta reais).   
 
1. INTRODUÇÃO: 

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

os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e 

efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela 

Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento 

dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 
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O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência 

e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, 

nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 
Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 005461/2020, que se 
refere a Aquisição de Médico Hospitalar, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para o 
desempenho de suas atividades, realizado através de  Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 24, 
Inciso IV da Lei 8.666/93. 

 

1.1 OBJETIVOS: 
 

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

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 

do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 
1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
 

✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 
 

✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 
 

✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 
 

✓ Medida Provisória nº 966. De 13/05/2020 
 
 

2.1 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

 

2.1 CHECK LIST 
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           CHECKLIST DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

Nº do Processo:  005461-2020 

Fornecedor(es):  
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. 
Dental Med. Sul Artigos Odontológicos Ltda. 
Globo Produtos Hospitalares Ltda. 
A M Fernandes 

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Médico Hospitalar Emergencial 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( x ) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (   ) 

Empenho: 648/2020 / 649/2020 / 
650/2020 / 651/2020 

Data: 04/05/2020 Valor: 32.970,00 / 63.000,00 / 
1.335,00 / 2.865,00 

Pagamento: 
OP: 1160/2020 
OP: 1277/2020 
OP: 1276/2020 
OP: 1434/2020 

Data: 
13/05/2020 
26/05/2020 
26/05/2020 
17/06/2020 

Valor: 
R$ 2.865,00 
R$ 32.970,00 
R$ 1.335,00 
R$ 63.000,00 

Perguntas 
Sim 
Não 
NA 

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

 
O Processo Administrativo de nº 5461/2020 foi protocolado no dia 17/04/2020, autuado, distribuído e 
organizado com capa e numeração sequencial de 01 a 191. 

 

 
 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere a Aquisição de Materiais de Consumo Médico Hospitalar Emergencial 
decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de Saúde, conforme descrição e quantidades estabelecidas abaixo: 

 
Item Descrição / Especificação Unidade Quantidade 

01 Gaze Tipo Queijo Hidrófila Rolo 100 

02 Máscara Cirúrgica Cx 560 

03 Lençol de Papel Hospitalar Um 200 

04 Compressa de Gaze Hidrófila 7,5 cm x 7,5 cm Pct 10.000 

05 Algodão Hidrófilo Rolo 200 

06 Caixa Coletora para Material Perfuro-Cortante 13 L Un 250 

07 Avental Descartável Manga Longa Tamanho M Un 8.000 

08 Touca Descartável Pct 150 

 
OBS: Conforme despacho a fl. 66 houve a diminuição na quantidade da Máscara Cirúrgica para 420 
Caixas. 

 

 
 
 
 
Sim 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O processo de Aquisição de Materiais de Consumo Médico Hospitalar Emergencial foi protocolado 

 
 
 
 
Sim 
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no dia 17/04/2020, e está compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se 
apenas enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, 
tratando-se assim de uma situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º. do Art. 4º. da Lei 
13.979/2020. 

 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi Publicado no dia 08/05/2020, no Site Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, na ABA 
Novo Corona vírus – Covid 19: 

• Termo de Dispensa de Licitação; 

• Quadro Comparativo de Preços Simples; 

• Autorizações de Fornecimento AFs de nº 195/2020 / 196/2020 / 197/2020 / 198/2020; 

• Publicação do Termo de Dispensa no DOM. 

 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 no dia 08/05/2020 e no DOM/ES no dia 04/05/2020. 
 
O termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
Nome do Contratado, Número CNPJ, Valor, Quantitativos, Número do Processo.  
A entrega foi imediata não gerando Contrato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Não foi localizado dentro do processo nenhuma informação em relação inidoneidade da empresa 
contratada. 

 

 
 
 
 --- 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme 
determina o Art. 4º E da Lei nº 13.979/2020, se encontra anexado nas fls. 03 a 13 deste processo, e 
descreve o objeto como Aquisição de Materiais de Consumo Médico Hospitalar Emergencial 
decorrente da Pandemia para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 
 
 
Sim 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento. 
 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto descreve o objeto como Aquisição de 
Materiais de Consumo Médico Hospitalar Emergencial decorrente da Pandemia para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde - FL. (03) - (quantidades, itens e especificações dos objetos da contratação 
conforme anexo I (14). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação A contratação de empresa para 

fornecimento de Materiais Médico Hospitalar atenderá às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
objetivando a demanda da mesma, e Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020 que declara 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de Saúde Pública no Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia 
em razão do COVID 19, e atender a necessidade de reposição de material para consumo imediato e 
estoque no almoxarifado central da Secretaria para desempenho de suas atividades, sendo que a reposição 
se faz necessária em virtude do baixo estoque que ora se  observa devido ao consumo regular. 
 
A Descrição resumida da solução apresentada   no Termo de Referência, foi informado como modalidade 
de contratação a DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO VI, DA LEI 8.666/93 (EMERGENCIAL) que 
diz:  
“nos casos de emergência ou calamidade  pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos”. 

 
O Termo de Referência contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Item 2: Objeto – Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Médico Hospitalar para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Quantidade, itens e especificações dos objetos constam 

destacados na folha 14, parte integrante do Termo de Referência. 

 

Item 3: Justificativa – A contratação de empresa para fornecimento de Materiais Médico Hospitalar 
atenderá às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a demanda da mesma, e 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, que declara Situação de Emergência de saúde pública no 
Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as medidas 
para o enfrentamento da emergência, e a Lei 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona Vírus 
responsável pelo surto de 2019. 
 

Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Artigo 24 Inciso IV da Lei nº 
8.666/1993. 

 

Item 5: Do Local e da Entrega – O Contratado procederá a entrega dos produtos no Setor de Almoxarifado 
da Secretaria Municipal de Saúde. A entrega será imediata após o recebimento da Autorização de 
Fornecimento e itens (5.1 a 5.10).  
 

Item 6: Garantias – Validade mínima de 12 (Doze) meses a partir do recebimento do material, e durante o 
prazo de validade a Contratada estará obrigada a substituir o material defeituoso, sem ônus e trocar o 
material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da comunicação da Contratante, sem ônus. 

 

Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme itens 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (Fls.06/07). 

 

Item 8: Obrigações da Contratante - Conforme itens 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (Fls. 07). 

 

Item 9: Avaliação do Custo - O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante planilha de 
custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme orçamento 
apensados nas (folhas 25/31 e 34/63). 

 

Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de “Gerente da 
Atenção Primária”, conforme os itens 10.1 a 10.3 do Termo de Referência. (Fls. 08). 
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Item 11: Pagamento – Os pagamentos referentes as notas de empenho dos materiais adquiridos serão 
efetuados em até 10 dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelo 

fiscal designado para o contrato.  

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada, e itens (11.1 a 11.8).   

 

Item 12: Vigência do Contrato – O Contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos, não podendo 
ultrapassar o respectivo crédito orçamentário. 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes 
deste instrumento correrão através da seguinte dotação orçamentária: 
 
Classificação Funcional Programática: 012020.1030100622.144 – Manutenção das Atividades da Atenção 
Básica à Saúde; 
Elemento de Despesas: 30903000000 – Material de Consumo – FR: 1211 - Ficha: 30 
 
Obs.: Evidenciamos posteriormente na folha de despacho n° 66 verso, a manifestação da Secretaria 
municipal de saúde solicitando que a Reseva Orçamentária seja feita na dotação orçamentária abaixo 
descrita, pelo motivo de que foi encaminhado a Câmara Municipal um Projeto de Lei criando dotação 
específica para custear a despesa: 
 
012.012.010.122.0001.1.073 - Enfrentamento da Emergência COVID 19 
33903000000 - Material de Consumo - Ficha: 78 - FR: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal. 
Leis Municipais: 2.767/2020 e 2.763/2020  
 

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

 

Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação. 

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas por meio de Sítios eletrônicos especializados ou domínio, e 
através de Cotação de Material/Serviços com potenciais fornecedores conforme (fls. 25/31 e 34/63). 

 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 012020.1030100622.144 – Manutenção das Atividades da 
Atenção Básica à Saúde; 
Elemento de Despesas: 30903000000 – Material de Consumo – FR: 1211 - Ficha: 30 

 
Obs.: Evidenciamos posteriormente na folha de despacho n° 66 verso, a manifestação da Secretaria 
municipal de saúde solicitando que a Reseva Orçamentária seja feita na dotação orçamentária abaixo 
descrita, pelo motivo de que foi encaminhado a Câmara Municipal um Projeto de Lei criando dotação 
específica para custear a despesa: 
 
012.012.010.122.0001.1.073 - Enfrentamento da Emergência COVID 19 
33903000000 - Material de Consumo - Ficha: 78 - FR: 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal. 
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Leis Municipais: 2.767/2020 e 2.763/2020  

 
 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde no 
Processo – (Fls. 13). 

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF. 
 
Consta: 
 
9.1) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - Constam os Contratos Sociais (fls 77/86) e 
(92/104) e (110/149) e (155/162) não constam. 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União (Fls. 89; 107; 
152; 165) 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ (Fls. 88; 106; 151; 
164) 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal: 
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Fls. 87 
A M Fernandes ME, Dental Med Sul Artigos Odontológicos e Globo Produtos Hospitalares - Não 
Constam. 
Obs: Verificamos nas fls. 105, 150 e 163 documento aonde demonstra que as empresas não emitiram 
a certidão negativa municipal por não possuir cadastro no município. 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS (Fls. 90; 108; 153; 166) 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista -CNDT - (Fls. 91; 109; 154; 167) 
9.7) Não consta a declaração de: “Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de menor 
aprendiz, conforme Art. 7º da CF”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 10 (dez) dias após a apresentação das respectivas 
notas fiscais, devidamente atestadas pelo(a) Fiscal do Contrato. 

 

 
 
 
Não 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
A Lei nº 13979/2020, Artigo 4º - B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. 
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de Pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de Risco e Segurança de pessoa. 
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 
 
“Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento 
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 

 
 
 
Sim 
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possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos”. 

 
Conforme a justificativa na fls. 03 a aquisição por dispensa levou em consideração o Decreto 
Municipal de nº 087/2020 no qual foi Declarado Situação de Emergência de Saúde pública no 
Município de Santa Teresa – ES, enquadrado no Art. 24 Inciso IV da Lei nº 8.666/1993, para aquisição 
de Materiais Médico Hospitalar. 

 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em tempo 
hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa para a 
administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não 
algum contrato ou Ata referente a aquisição de Equipamentos e Insumos adquiridos. 
 

 
 
 
 
 
 
Não 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta neste processo o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação. (Fls. 
174/177). 
 

 
 
Sim 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo, sendo os orçamentos das Empresas vencedoras nas fls. 25, 27, 
30, 32, e 71 os de melhor preço, justificando assim a escolha dos fornecedores pelo Município, como 
demonstrado no Quadro Comparativo de Preço Simples. 

 
Produto e 

Quantidade 
Média Emp. / valor 

Unit. / valor total 
Emp. / valor 

Unit. / valor total 
Emp. / valor Unit. / 

valor total 

Gaze Tipo Queijo 
Hidrófila 100% 

algodão 91 mm x 
91 m – 150 Rolo. 

68,16 
de 
7 

Fornece 
dores 

 

Hospidrogas 
Com. Prod. 

Hospitalares – 
26,50 o Rolo – 

Total = 2.650,00 

Diamedilh Comercial 
Ltda – 77,80 o Rolo 
– Total = 7.780,00 

Serramed Produtos 
Hospitalares – 44,00 o Rolo 

– Total = 4.400,00 

Máscara 
Cirúrgica tipo não 
tecido, Cx c/ 50 

Unid – 560 
Caixas 

217,90 
de 
6 

Fornece 
dores 

Dental Med Sul 
Art. – 150,00 a 
Cx – Total = 

84.000,00 

Vila Velha Produtos 
Hospitalares – 

270,00 a Cx. – Total 
= 113.400,00 

SNMED Comer. Repres. 
Prod. Hospitalares – 250,00 
a Cx.  – Total = 105.000,00 

Obs.: Conforme despacho a fl. 66 houve a diminuição na quantidade para 420 Caixas. 
           420 cx x R$ 150,00 = R$ 63.000,00 

Lençol de Papel 
Hospitalar – 

largura 70 cm por 
50 mts 

comprimento – 
200 Unid. 

12,27 
de 
11 

fornece 
dores 

 

Hospidrogas 
Com. Prod. 

Hospitalares – 
8,60 a Unid. – 

Total = 1.720,00 

A M Fernandes – ME 
- 8,70 a Unid. - Total 

= 1.740,00 

Serramed Prod. Hospitalares 
– 10,90 a Unid. – Total = 

2.180,00 

Compressa de 
Gaze Hidrófila 

7,5 cm x 7,5 cm -  
pacotes com 10 

unidades – 
10.000 Pacotes. 

0,69 
de 
14 

fornece 
dores 

 

Hospidrogas 
Com. Prod. 

Hospitalares – 
0,46 o Pct. – 

Total = 4.600,00 

Serramed Prod. 
Hospitalares – 0,52 o 

Pct. – Total = 
5.200,00 

Vila Velha Produtos 
Hospitalares – 0,85 o Pct. – 

Total = 8.500,00 

Algodão Hidrófilo 15,73  Hospidrogas Com. Cirúrgica Capixaba Com. De 

 
 
Sim 
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– pacote com 
500 gr,  em rolo – 

200 rolos 

de 
13 

fornece 
dores 

A M Fernandes –  
10,20 o Rolo - 

Total = 2.040,00 

Prod. Hospitalares – 
11,25 o Rolo – Total 

= 2.250,00 

Prod. - 19,90 o Rolo – Total 
= 3.980,00 

Caixa Coletora p/ 
material perfuro 
cortante 13 L  - 
Capacidade 13 

litros – 250 unid. 

6,51 
de 
10 

Fornece 
dores 

 
A M Fernandes – 

3,30 a Unid. - 
Total = 825,00 

Hospidrogas Com. 
Prod. Hospitalares – 
3,70 a Unid. – Total 

= 925,00 

Globo Produtos Hospitalares 
– 5,95 a Unid. – Total = 

1.487,50 

Avental 
descartável 

manga longa 
tamanho M – 
8.000 Unid. 

11,78 
de 
6 

Fornece 
dores 

Hospidrogas 
Com. Prod. 

Hospitalares – 
3,00 a Unid. – 

Total = 24.000,00 

Serramed Prod. 
Hospitalares – 3,50 a 

Unid. – Total = 
28.000,00 

Vila Velha Produtos 
Hospitalares – 9,90 a Unid. – 

Total = 79.200,00 

Touca 
Descartável 
branca com 

elástico – pct 
com 100 peças – 

150 Pct. 

19,92 
de 
10 

Fornece 
dores 

 
Globo Produtos 
Hospitalares – 
8,90 o Pct. – 

Total = 1.335,00 

A M Fernandes – 
9,90 o Pct. - Total = 

1.485,00 

Top Norte Com de Mat 
Médico – 12,00 o Pct. – 

Total = 1.800,00 

 
 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, do 
art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada por meio de Sítios eletrônicos especializados ou domínio, e 
através de Cotação de Material/Serviços com potenciais fornecedores conforme (fls. 25/31 e 34/63).  

 
Foi verificado que o Quadro Comparativo de Preços Simples publicado no Sitio Oficial do Município 
no dia 08/05/2020 demonstrando que o valor do produto da Empresa vencedora foi o menor entre os 
orçamentos e as pesquisas de preço realizadas pelo Município.   
 

 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi Publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 08/05/2020. Também foi publicado no Diário Oficial 
dos Municípios / DOM: em 04/05/2020. 

 

 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Localizamos no processo as Notas de Pré Empenho: 

 

• Nota de Pré Empenho de n° 0000080/2020 com data do dia 30/04/2020 em nome da Empresa 
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. no valor de R$ 35.370,00 fls. 168; 

 

• Nota de Pré Empenho de nº 0000081/2020 com ata do dia 30/04/2020 em nome da Empresa 
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda no valor de R$ 63.000,00 fls. 169. 
 

• Nota de Pré Empenho de nº 0000082/2020 com ata do dia 30/04/2020 em nome da Empresa 
Globo Produtos Hospitalares Ltda EPP no valor de R$ 1.335,00 fls. 170. 

 

• Nota de Pré Empenho de nº 0000083/2020 com ata do dia 30/04/2020 em nome da Empresa A 
M Fernandes - ME no valor de R$ 2.865,00 fls. 171. 

 

 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 

 
 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega de todo material foi imediata e o 
Empenho é Ordinário e o prazo para pagamento é em até 10 dias consecutivos após a entrega dos 
materiais e mediante a apresentação da Nota Fiscal. 

 
Houve celebração de Instrumento de Compromisso de Compra e Pagamento com as empresas 
descritas abaixo: 
- Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - fls. 60/61; 
- A M Fernandes ME - fls. 62/63; 
- Dental Med Sul  Artigos Odontológicos Ltda - fl. 64 
- Globo Produtos Hospitalares LtdaEPP - fls. 65/66 

 

 
----- 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve Celebração de Contrato.  

 

 

 
 
2.1.1 - Constatações e Recomendações: 

 

Foi verificado no site oficial do Município em 08/05/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava 

Publicada de acordo como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de Sítios eletrônicos especializados ou domínio, e através 

de Cotação de Material/Serviços com potenciais fornecedores conforme (fls. 25/31 e 34/63). 

 

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com o valor 

de mercado, constatamos através de verificação de aquisições similares no Portal de Transparência de 

Outros, Municípios, Internet, e Painel de Preços do Governo Federal e obtivemos os valores descritos 

abaixo: 

 

Tabela Comparativa 1: Produto: Gaze tipo Queijo Hidrófila (100% algodão, 91 mm x 91 m, 11 fios/cm2, 
com 8 dobras) 
 

Munícipio Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 100 RL. x 
R$ 26,50 

R$ 2.650,00 Gaze tipo Queijo 
Hidrófila 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 

Empresa: Hospidrogas Com.Prod. 
Hospitalares 

Internet R$ 49,95  
R$ 27,60 

R$  Gaze tipo Queijo 
Hidrófila (9 fios) 

Empresa: Magazine Médica.com 
Empresa: CasaLab.com 

Painel de 
Preços do 
Governo 
Federal 

 
R$ 25,90 

 
----------------- 

 
Gaze tipo Queijo 

Hidrófila 

Painel de Preços do Governo Federal 
 

Preços últimos 90 dias. 

 

Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em nosso 

município está condizente em se comparando com a pesquisa realizada no Painel de Preços do Governo 

Federal e na Internet. 
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Tabela Comparativa 2: Produto: Máscara Cirúrgica (Tipo não tecido, 3 Camadas, Pregas Horizontais, 
Atóxica, Cx com 50 unidades. 
 

Munícipio Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 420 Cx. x 
R$ 150,00 

R$ 63.000,00 Máscara Cirúrgica Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 
Empresa: Dental Med. Sul Artigos Od.  

Vitória 60 Cx. x 
R$ 138,50 

R$ 8.310,00 Máscara Cirúrgica Site Oficial do Município 
 

Jaguaré 200 Cx. x 
R$ 166,50 

R$ 33.300,00 Máscara Cirúrgica Site Oficial do Município 
Empresa: S2 Doctor Distribuidora Eireli 

 
Vila Velha 

100.000 uni. 
x R$ 5,00 

uni. 

 
R$ 500.000,00 

Máscara Cirúrgica  
Site Oficial do Município 

 

Cariacica 2.000 x Cx. x 
R$ 275,00  

R$ 550.000 Máscara Cirúrgica Site Oficial do Município 
 

 
Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em nosso 

município está condizente em se comparando com a pesquisa realizada em outros municípios. 

 
Tabela Comparativa 3: Produto: Lençol de Papel Hospitalar - 70 cm x 50 cm (rolo) p/ maca hospitalar 
 

Munícipio Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 200 uni. x 
R$ 8,60 

R$ 1.720,00 Lençol de Papel 
Hospitalar 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 

Empresa: Hospidrogas Com.Prod. 
Hospitalares 

Serra 6.600 uni. x 
R$ 5,9614 

R$ 39.345,24  Lençol de Papel 
Hospitalar 

Site Oficial do Município 
Empresa: J C P da Silva Com.Deskart 

ME 

São Mateus 200 uni. x  
R$ 13,70 

R$ 2.740,00 Lençol de Papel 
Hospitalar 

Site Oficial do Município 
Empresa: JB Comércio Serviços Eireli 

Painel de 
Preços do 
Governo 
Federal 

 
R$ 7,29 

 
----------------- 

 
Lençol de Papel 

Hospitalar 

Painel de Preços do Governo Federal 
 

Preços últimos -0 dias. 

 
Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em nosso 

município está condizente em se comparando com a pesquisa realizada em outro município e no Painel de 

Preços do Governo Federal. 

 
 
Tabela Comparativa 4: Produto: Compressa de Gaze Hidrófila - 7,5 x 7,5 cm - 100% algodão - estéril, 8 
dobras, 13 fios/cm2 - pacote com 10 unidades 
 

Munícipio Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 10.000 PC.. x 
R$ 0,46 

R$ 4.600,00 Compressa de 
Gaze Hidrófila 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 

Empresa: Hospidrogas Com.Prod. 
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Hospitalares 

Serra 1.200.000 PC 
x R$ 0,39 

R$  Compressa de 
Gaze Hidrófila 

Site Oficial do Município 
Licitação 0091/2020 

Internet R$ 0,95 
R$ 0,57 

----------------- Compressa de 
Gaze Hidrófila 

Empresa: Utilidades Clinicas.com.br 
Empresa: Ballke produtos para a saúde 

Painel de 
Preços do 
Governo 
Federal 

 
R$ 0,48 

 
----------------- 

Compressa de 
Gaze Hidrófila 

Painel de Preços do Governo Federal 
 

Preços últimos 60 dias. 

 
Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em nosso 

município está condizente em se comparando com a pesquisa realizada em outro município, no Painel de 

Preços do Governo Federal e na Internet. 

 
Tabela Comparativa 5: Produto: Algodão Hidrófilo - PC com 500g em rolo, manta fina, 100% algodão - 
medindo aproximadamente 22 cm de largura. 
 

Munícipio Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 200 RL. x 
R$ 10,20 

R$ 2.040,00 Algodão Hidrófilo Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 

Empresa: A M Fernandes ME 

Serra - ES 8000 RL x 
R$ 11,435 

R$ 91.480,00 Algodão Hidrófilo Site Oficial do Município 
Licitação: 46/2020  

Internet R$ 14,98 
R$ 18,90 

----------------  Algodão Hidrófilo Empresa: Cirúrgica Estilo 

Painel de 
Preços do 
Governo 
Federal 

 
R$ 8,40 

 
----------------- 

 
Algodão Hidrófilo 

Painel de Preços do Governo Federal 
 

Preços últimos 60 dias. 

 
Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em nosso 

município está condizente em se comparando com a pesquisa realizada em outro município, no Painel de 

Preços do Governo Federal e na Internet. 

 
Tabela Comparativa 6: Produto: Caixa Coletora para Material Perfuro Cortante - 13 Litros 
 

Munícipio Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 250 uni. x 
R$ 3,30 

R$ 825,00 Caixa Coletora Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 

Empresa: A M Fernandes ME 

Internet R$ 5,49 
R$ 4,72 

 

   ----------------- Caixa Coletora Empresa: Shopfisio.com.br 
Empresa: Ballke produtos para saúde 

Painel de 
Preços do 
Governo 
Federal 

 
R$ 4,13 

 
----------------- 

Caixa Coletora Painel de Preços do Governo Federal 
 

Preços últimos 90 dias. 

 
Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em nosso 

município está condizente em se comparando com a pesquisa realizada no Painel de Preços do Governo 

Federal e na Internet. 
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Tabela Comparativa 7: Produto: Avental descartável manga longa tam. M - Tecido não tecido 

Munícipio Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa Fornecedora 

 
Santa Teresa 

 
8.000 uni. x 

R$ 3,00 

 
R$ 24.000,00 

Avental descartável 
manga longa  

tam. M 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 

Empresa: Hospidrogas Com.Prod. 
Hospitalares 

Cariacica 800 (PC) x 
R$ 22,50 PC 
com 10 uni.)  

R$ 2,50 

R$ 18.000,00  Avental descartável 
manga longa tam. 

único 

 
Site Oficial do Município 

Empresa: J C P da Silva Comercial  

Cachoeiro de 
Itapemirim 

3000 (PC) x 
R$ 21,49 PC 
com 10 uni. 

2,49 uni. 

R$ 64.470,00 Avental descartável 
manga longa  

tam. único 

Site Oficial do Município 
Empresa: Hospidrogas Comércio 

Produtos Hospitalares 

 
João Neiva 

 
2.000 uni. x 

R$ 2,65 

 
R$ 5.300,00 

Avental descartável 
manga longa  

 

Site Oficial do Município 
Empresa: Hospidrogas Comércio 

Produtos Hospitalares 

 
Ibiraçu 

50 PC x 
R$ 44,90 PC 
com 10 uni.)  

R$ 4,49 

 
R$ 2.245,00 

Avental descartável 
manga longa  

 

Site Oficial do Município 
Empresa: Hospidrogas Comércio 

Produtos Hospitalares 

 
Vila Velha 

 
2.000 uni. x 

R$ 4,80 

 
R$ 9.600,00 

Avental descartável 
manga longa  

tam. único 

 
Site Oficial do Município 

 

Aracruz 100 uni. x  
R$ 1,99  

R$ 199,00 Avental descartável 
manga longa  

Site Oficial do Município 
Empresa: Globo Produtos Hospitalares 

 
Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em nosso 

município está condizente em se comparando com a pesquisa realizada em outros municípios. 

 
 
Tabela Comparativa 8: Produto: Touca descartável branca, com elástico, TAM único, PC 100 peças - 
TNT. 
 

Munícipio Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa Fornecedora 

 
Santa Teresa 

150 PC (com 
100 peças) x 

R$ 8,90 
Sai a R$ 0,08 

a unidade 

 
R$ 1.335,00 

 
Touca descartável 

branca - TNT 

 
Site Oficial do Município – Aba Novo 

Coronavírus – Despesas Contratadas. 
Empresa: Globo Prod. Hospitalares Ltda 

 
João Neiva 

4.000 uni. x 
R$ 0,195 

R$ 780,00 Touca descartável 
branca - TNT 

Site Oficial do Município 
Empresa: Hospidrogas Comércio 

Produtos Hospitalares 

 
Ibiraçu 

20 Cx. com 
100 uni.) x 

R$ 5,99 
Sai a R$ 0,05 

a unidade 

 
R$ 119,80 

 
Touca descartável 

branca - TNT 

 
Site Oficial do Município 

Empresa: Hospidrogas Comércio 
Produtos Hospitalares 

Guarapari 20.000 uni. x 
R$ 0,12 

R$ 2.400,00 Touca descartável 
branca sanfonada 

Site Oficial do Município 
Empresa: Serramed Produtos 

Hospitalares Ltda 

Cariacica 2000 uni. x  
R$ 0,149 

R$ 298,00 Touca descartável 
branca - TNT 

Site Oficial do Município 
Empresa: Serramed Produtos 
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Hospitalares Ltda 

 
São Mateus 

200 PC com 
100 peças) x 

R$ 21,50 
Sai a R$ 0,21 

a unidade 

 
R$ 4.300,00 

 
Touca descartável 

branca - TNT 

 
Site Oficial do Município 

Empresa: Hospidrogas Comércio 
Produtos Hospitalares 

 
 
Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em nosso 

município está condizente em se comparando com a pesquisa realizada em outros municípios. 

 
 
2.1.2 Da falta de manifestação do setor de contratos/convênios referente a existência de contratos 

vigentes para o serviço/material solicitado. 

 

Não localizamos no processo Declaração do Setor de contratos/convênios de que não há contrato/ata 

vigentes para o serviço/materiais objeto do processo administrativo instaurado, no intuito de prevenir 

situações que possam comprometer a realização de procedimentos em conformidade com os princípios que 

regem a boa aplicação dos recursos públicos. 

 

2.1.3 Da falta de comprovação de Idoneidade das Empresas contratadas  

 

As empresas contratadas foram a A.M. Fernandes ME, Globo Produtos Hospitalares Ltda, Dental Med. Sul 

Artigos Odontológicos Ltda, Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares.  Não constatamos dentro do 

processo nenhuma informação em relação inidoneidade das empresas acima mencionadas (Art. 4º § 3º da 

Lei Federal 13.979/2020). 

 

Recomendamos que a administração pública não deixe de anexar nos processos de contratação a 

Comprovação de Idoneidade das Empresas vencedoras. 

 

2.1.4 Da falta de Documentação de Regularidade Fiscal – Artigo 4º - F da Lei 13.979/2020 

 

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados: 

 
✓ Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (faltou de todas as empresas). 

 
✓ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (faltou de todas as empresas). 

 
✓ Certidão Negativa com a Fazenda Municipal (faltou das empresas: A M Fernandes ME, Dental Med Sul 

Artigos Odontológicos e Globo Produtos Hospitalares. 
Obs: Verificamos nas fls. 105, 150 e 163 documento aonde demonstra que as empresas não emitiram a 
certidão negativa municipal por não possuir cadastro no município. 

 
 

Recomendamos que a Administração Pública anexe nos processos toda documentação exigida na Lei 
Federal 13.979/2020. 
     
2.1.5 Da não identificação do servidor responsável pela coleta dos orçamentos   
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Não constatamos identificação da assinatura do servidor responsável pela coleta dos orçamentos como 

solicitado na Conclusão do Parecer Jurídico fls.177.   

 

Obrigatoriedade da Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços, nos termos item 

9.1.1 da Portaria 804, de 13/11/2018 do Ministério da Justiça que assim dispõe: 

 

“É obrigatória a identificação do servidor responsável pela cotação de preços E A ASSINATURA NOS 

DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA (Acordão TCU nº 909/07 – 1ª Câmara)”.  

 

Recomendamos que o servidor responsável pela cotação de preços sempre se identifique através de 

assinatura legível ou carimbo de identificação afim de atender a Portaria supracitada no Parecer Jurídico. 

 
 

2.1.6 – Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e Pagamento. 

 

Ainda, verificamos que o processo 005461/2020 teve início no dia 17/04/2020 e sua tramitação se deu 

conforme as datas: 

 

Empresa Pré 

Empenho 

Empenho Aut. 

Fornecim. 

Nota Fiscal Atesto da 

Nota Fiscal 

Liquidação Pagamento 

Hospidrogas Com. 30/04/2020 04/05/2020 04/05/2020 27/05/2020 03/06/2020 08/06/2020 17/06/2020 

Dental Med.Sul 30/04/202
0 

04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020 06/05/2020 25/05/2020 26/05/2020 

Globo Prod.Hospit. 30/04/202
0 

04/05/2020 04/05/2020 07/05/2020 08/05/2020 25/05/2020 26/05/2020 

A. M. Fernandes  30/04/202
0 

04/05/2020 04/05/2020 04/05/2020 18/05/2020 13/05/2020 13/05/2020 

 

Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o Empenho e a Autorização de 

Fornecimento, e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada 

em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com 

os referidos processos de pagamento: 006124, 006064, 006069, 006735 do exercício de 2020. 

 

3.CONCLUSÃO:   

                             
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 005462/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, contendo Parecer favorável pela 

Procuradoria deste Município. 

 

É de suma importância a Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços e sua 

assinatura nos documentos de sua autoria. Recomendamos que a assinatura seja legível ou seguida de 

carimbo para melhor identificação 

  

Após todas as verificações e constatações, recomendamos que a secretaria municipal de Saúde dê ciência 

deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o 

atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5, e após, que encaminhe o 
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relatório ao Setor de Compras e Licitação  para ciência do mesmo. Ao final que retorne à esta Unidade 

Central de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle Interno 

está à disposição para sana-los.     

 
 

Santa Teresa-ES, 01 de julho de 2020.  
 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controlador Geral Interno 

 
 

 

Relatório de Auditoria do Processo de nº 005686/2020 – Aquisição de Equipamentos de 

Proteção Individual para servidores da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES 

 
Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual. 

 
Valor Total dos Produtos:  R$ 4.714,00 (quatro mil, setecentos e quatorze reais).   
 
1. INTRODUÇÃO: 

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

os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e 

efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela 

Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento 

dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de Saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência 

e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, 

nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 
Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 005686/2020, que trata de 

aquisição de Materiais de Equipamentos de Proteção Individual para atender a demanda da Secretaria 

Municipal de Saúde no desempenho de suas atividades no período de Pandemia, através de  Dispensa de 

Licitação enquadrada no Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93. 

 

1.3 OBJETIVO: 
 
O objetivo geral da presente auditoria consistiu em atender ao ordenamento legal, detectar possíveis 

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 

do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 

1.4 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 

 
✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 

 
✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 

 
✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 

 
✓ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020 

 
 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das informações necessárias à análise do objeto desse 
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estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

Nº do Processo: 005686/2020 

Fornecedor(es): MOROZINI EQUIPAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CASA LIMA CONSTRUÇÕES 

SERVIÇOS E ATACADO LTDA E IMPACTO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO DE UNIFORMES EQ SEG LTDA. 

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( x) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (   ) 

Empenho:  
658/2020 
659/2020 
660/2020 

Data:  
11/05/2020 
11/05/2020 
11/05/2020 

Valor:  
R$ 1.410,00 
R$ 604,00 
R$ 2.700,00 

Pagamento: 
1414/2020  
1426/2020 
1285/2020 

Data:  
10/06/2020 
10/06/2020 
27/05/2020 

Valor:  
R$ 1.410,00 
R$ 604,00 
R$ 2.700,00 

Perguntas 
Sim 
Não 
NA 

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

 
O Processo Administrativo de nº 5686/2020, foi protocolado no dia 29/04/2020, autuado, distribuído e 
organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de (01 a 112).  

 

Obs.: O processo 005686 possui somente o pagamento no valor de R$ 1.410,00. Os demais 
pagamentos foram realizados através dos processos internos números: 6255/20 e 6470/2020. 

 

 
 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção 
Individual, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, decorrente da Pandemia em 
razão do Corona Vírus. 
 

Item Descrição Especificação Qua
nt. 

Unidade 

01 Óculos de segurança, com armação e visor, única peça de 
policarbonato Incolor 

20 Unidades 

02 Luva de Látex nitrílica, com palma antiderrapante, tamanho G 50 Pares 

03 Luva de Látex nitrílica, com palma antiderrapante, tamanho GG 30 Pares 

04 Macacão de segurança confeccionado em polipropileno, tamanho G 02 Unidades 

05 Macacão de segurança confeccionado em polipropileno, tamanho XGG 06 Unidades 

06 Macacão de segurança confeccionado em polipropileno, tamanho XG 22 Unidades 

07 Respirador Purificador de ar, sem manutenção, tipo peça semifacial 
para partículas PFF2(S) 

300 Unidades 

 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde 
Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe 
sobre as medidas de enfretamento; 

 
Considerando que o momento demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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município de Santa Teresa; 
 
Considerando que uma das estratégias de enfrentamento ao Corona vírus e a desinfecção de 
superfícies de contato, principalmente em locais que possuem um fluxo transitório de pessoas.  
 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual foi protocolado no dia 29/04/2020 
e está compreendido no período da Pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas enquanto 
perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, tratando-se assim 
de uma situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º  da Lei 13.979/2020.  

 

 
 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 13/05/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO 
CORONA VÍRUS – COVID – 19: 

✓ Termo de Dispensa de Licitação 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples 

✓ Autorização de Fornecimento 201/2020 – 202/2020 – 203/2020  
✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES. 

 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR 
– na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19 em 13/05/2020 e também no DOM/ES 11/05/2020. 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
O Nome do Contratado, o Número do CNPJ, o Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega 
foi imediata não gerando Contrato. 
 

 
 
 
 
 
 
Sim 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Não foi localizado no Processo nenhuma informação em relação a inidoneidade das empresas 
contratadas. 

 

 
 
 
------ 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme determina o Art. 
4º E da Lei nº 139798/2020, e se encontra anexado às folhas 02 a 14 deste processo, e descreve o 
objeto como contratação de empresa para Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, que 
serão utilizados para o controle e combate do novo coronavirus. 

 

 
 
 
Sim 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 

 
 
 
 

http://www.santateresa.es.gov.br/
http://www.santateresa.es.gov.br/
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IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto Aquisição de Equipamento de Proteção 
Individual destinados a suprir a demanda de combate e prevenção da pandemia do novo corona vírus 
(fls.02).  

 
- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação A aquisição do material destina-se a 
suprir a demanda da secretaria Municipal de Saúde relativa ao controle e combate do novo corona vírus, 
objetivando-se dar continuidade das estratégias de enfrentamento ao Corona vírus com a desinfecção de 
superfícies de contato, principalmente em locais que possuem um fluxo transitório de pessoas. 
 
- A Descrição resumida da solução apresentada neste momento, no Termo de Referência, foi informado 
pela Secretaria Municipal de Saúde como modalidade de contratação a DISPENSA DE LICITAÇÃO,  Art. 
24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, sendo que o processo todo indicava que o mesmo correria através 
do artigo 24, inciso IV (EMERGENCIAL).  
A minuta do Termo de Dispensa indica a Dispensa de Licitação com amparo legal no artigo 4° da Lei 
Federal 13.979/2020. 
Em seu Parecer Jurídico, a Procuradoria jurídica municipal opinou pela legalidade da contratação 
pretendida nos termos do artigo 4° da Lei 13.979/2020 e sugeriu a correção do Termo de Referência para 
constar a presente modalidade de contratação.  
 
Neste sentido, entendemos que o Termo de Referência foi preenchido de forma equivocada no item 4 - 
Modalidade de Contratação (fls. 04). 
 

- Os critérios de solução e pagamento: Os pagamentos referentes as notas de empenho dos materiais 
adquiridos serão efetuados em até 30 dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente 
atestadas pelo fiscal designado para o contrato.  

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada. 
 
O Termo de Referência contém informações relativas a: (Fls. 02/14) 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde 
 
Item 2: Objeto – Aquisição de Equipamento de Proteção Individual destinados a suprir a demanda de 
combate e prevenção da pandemia do novo corona vírus. Quantidade, itens e especificações dos objetos 
constam no objeto do Termo (item 2.2) e nas Folhas 32/33 – Solicitação/cotação de material/serviço. 
 
Item 3: Justificativa – A aquisição do material destina-se a suprir a demanda da secretaria Municipal de 
Saúde relativa ao controle e combate do novo corona vírus.  
Objetiva-se dar continuidade das estratégias de enfrentamento ao Corona vírus com a desinfecção de 
superfícies de contato, principalmente em locais que possuem um fluxo transitório de pessoas. 
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Art. 24 Inciso II da Lei nº 
8.666/1993. 
 
Item 5: Forma de Prestação de Serviços – O fornecimento será efetuado com prazo de entrega não 
superior a 10 (dez) dias contados do recebimento da Autorização de Fornecimento. Os bens deverão ser 
entregues no Setor de Medicina do Trabalho e itens (5.1 a 5.10). 
 
Item 6: Validade – No item 6.1 foi descrito “fornecimento de medicamento com validade mínima de 14 
meses a partir do recebimento do material”. 
6.2 - Durante o prazo de validade a contratada estará obrigada a substituir o material defeituoso, sem ônus 
e trocar do material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da Contratante, 
sem ônus. 
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls. 07 e 08) 
 

 
 
 
Sim 
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Item 8: Obrigações da Contratante – Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls. 08) e 09) 
 
Item 9: Avaliação do Custo – O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante 
preenchimento de planilha de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações 
similares, conforme orçamentos apensados ao processo, onde vencerão o menor preço (folhas 15/30) e 
itens 9.1 a 9.5. 
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de “Técnica 
de Segurança do Trabalho” e itens 10.1 a 10.3. 
 
Item 11: Pagamento – Conforme item 11.1 a 11.8 do Termo de Referência (fls.10/11) 
 
Item 12: Documentos – no item 12.1 foi descrito “que os medicamentos deverão apresentar: registro no 
ministério do Ministério do Trabalho e Emprego, INMETRO e certificado da Anvisa, caso assim exija a lei. 
12.2 – A empresa ganhadora deverá apresentar Certidões Negativas de Débito, contrato social e CRT. 
12.3 – Comprovação de que a licitante fornece ou forneceu, sem restrição, materiais iguais ou semelhantes 
aos indicados no objeto deste Termo de Referência. A comprovação será feita por meio de apresentação 
de no mínimo um atestado. 
12.4 – Alvará de licença para localização e funcionamento. 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Neste item, foi informado que a dotação orçamentária” será 
informada em oportuno”. 
 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls 12/13)  
 
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação. Aos casos omissos 
aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações e 
legislação correlata. (fl.14). 

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas através de orçamentos/pesquisa realizada com potenciais 
fornecedores através de cotação de Material/Serviços, e através de pesquisa em Sítios eletrônicos 
conforme Fls. 15/30. 

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

 
Posteriormente, localizamos na folha de despacho (fls.31) a indicação da ficha e Fonte de Recursos 
e as Reservas orçamentárias (fls. 37 a 39): 
 
Classificação Funcional Programática: 012.020.010.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência 
da Covid–19; 
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 12140000000 - Ficha: 0000078; 
 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 85/2020 – 86/2020 – 87/2020 - de 06/05/2020 – 
(fls. 37/39). 
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VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde – 
fls. 14 do Processo.  

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
(Regularidade fiscal e trabalhista – art. 29 da Lei 8.663/93); 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF (incluído pela Medida Provisória 
926/2020). 
 
Consta:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Não Consta Cartão CNPJ de nenhuma empresa.    
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Fls. 78/82/89; 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Fls. 77/81/87; 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Fls. 109; (Não consta da CND da Impacto e Casa 
Lima);  
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Fls. 76/84/86; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Fls. 75/80/85; 
9.7 – Não Consta a Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, Conf. Art. 7º da CF.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------ 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva nota 
fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado para o contrato. 

 

 
 
 
N/A 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
O processo em questão foi Dispensa de Licitação, enquadrado no Art. 4º-B da Lei 13.979/2020 para 
aquisição de Equipamentos de Proteção Individual. 
A Lei nº 13979/2020 – Art. 4º B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020: 

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

 
 
 
Sim 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em 
tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa 
para a administração). 
 
Não consta manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum contrato ou 
ata referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual. 
 

 
 
 
 
 
 
Não 
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13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação pretendida no processo – Fls. 
50/53; 
 

 
 
Sim 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo, sendo os orçamentos das Empresas vencedoras nas fls. 15, 18, 
19 e 26 os de melhores preços, justificando assim a escolha dos fornecedores pelo Município, como 
demonstrado no Quadro Comparativo de Preço Simples (fl. 40/47). 

 
 

Descrição Especificação e 
Quantidade 

 
Média 

R$ 

Empresa / Valor 
Unit. / Valor Total 

Empresa / Valor 
Unit. / Valor Total 

Empresa / Valor 
Unit.   / Valor 

Total 

Óculos de segurança, com armação 
e visor, única peça de policarbonato 
Incolor x (20 Unidades) 

9,73 de 
03 
Fornec
e 
dores 
 

Casa Lima 
Const. – 4,20 a 

Unid. – 
 Total = 84,00 

Morozini Equip. 
Distrib – 5,00 a 

Unid. –  
Total = 100,00 

Impacto Dist. 
Uniformes – 

20,00 a Unid. – 
Total = 400,00 

Luva de Látex nitrílica, com palma 
antiderrapante, tamanho G x (50 
Pares) 

10,83 
de 03 

Fornec
e 

dores 

Casa Lima 
Const. – 6,50 o 

Par –  
Total = 325,00 

Morozini Equip. 
Distrib – 7,00 o 

Par – 
 Total = 350,00 

Impacto Dist. 
Uniformes – 

19,00 o Par – 
Total = 950,00 

Luva de Látex nitrílica, com palma 
antiderrapante, tamanho GG x (30 
Pares) 

10,83 
de 03 

Fornec
e 

dores 

Casa Lima 
Const. – 6,50 o 

Par –  
Total = 195,00 

Morozini Equip. 
Distrib – 7,00 o 

Par – 
 Total = 210,00 

Impacto Dist. 
Uniformes – 

19,00 o Par – 
Total = 570,00 

Macacão de segurança 
confeccionado em polipropileno, 
tamanho G x (2 Unidades) 

80,73 
de 
04 

Fornec
e 

dores 

Morozini Equip. 
Distrib – 47,00 a 

Unid. –  
Total = 94,00 

Coyote 
Hardware Eireli 
– 75,91 a Unid. 

– Total = 151,82 

Impacto Dist. 
Uniformes – 

150,00 a Unid. 
–  

Total = 300,00 

Macacão de segurança 
confeccionado em polipropileno, 
tamanho XGG x (6 Unidades) 

82,33 
de 
03 

Fornec
e 

dores 

Morozini Equip. 
Distrib – 47,00 a 

Unid. – 
 Total = 282,00 

I R Neutzling & 
Cia – 50,00 a 
Unid. –  
Total = 300,00 

Impacto Dist. 
Uniformes – 

150,00 a Unid. 
–  

Total = 900,00 

Macacão de segurança 
confeccionado em polipropileno, 
tamanho XG x (22 Unidades) 

74,00 
de 04 

Fornec
e 

dores 

Morozini Equip. 
Distrib – 47,00 a 

Unid. –  
Total = 1.034,00 

Casa Lima 
Const. – 49,00 a 

Unid. –  
Total = 1.078,00 

Impacto Dist. 
Uniformes – 

150,00 a Unid. 
–  

Total = 
3.300,00 

Respirador Purificador de ar, sem 
manutenção, tipo peça semifacial 
para partículas PFF2(S) x (300 
Unidades) 

24,84 
de 04 

Fornec
e 

dores 

Impacto Dist. 
Uniformes – 

9,00 a Unid. – 
Total = 2,700,00 

Drogaria Prata 
Ltda – 28,85 a 

Unid. –  
Total = 8.655,00 

Morozini Equip. 
Distrib – 31,50 

a Unid. –  
Total = 

9.450,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, 
do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
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Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável em sítios eletrônicos e cotações 
realizada com potenciais fornecedores, demonstrando que o valor das Empresas vencedoras ficou 
abaixo da média sendo o menor preço entre os orçamentos encaminhados ao Município.  
 
Foi verificado no Quadro Comparativo de Preços Simples as fls. 40 a 47 do processo, demonstrando 
que o valor da Empresa vencedora foi o menor entre os orçamentos e as pesquisas de preço 
realizadas pelo Município.   
 

 
Sim 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR 
– Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 13/05/2020 e no DOM/ES em 11/05/2020. 
 

 
 
Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Consta no processo as Notas de Pré Empenho de nº 85/2020 - 86/2020 - 87/2020 de 06/05/2020, nos 
valores de R$1.410,00 – R$ 604,00 – R$ 2.700,00 (fls. 37/39). 
 

 
 
Sim 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário 
e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pelo Fiscal. 
 

 
 
 
N/A 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato. 
 

 
 
N/A 

 

2.1.1 - Constatações e Recomendações: 

 

Foi verificado no site oficial do Município em 13/05/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava 

Publicada de acordo como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de Sítios eletrônicos especializados ou domínio, e através 

de Cotação de Material/Serviços com potenciais fornecedores conforme (fls. 15 a 30). 

 

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com o valor 

de mercado, constatamos através de verificação de aquisições similares no Portal de Transparência de 

Outros, Municípios, Internet, e Painel de Preços do Governo Federal e obtivemos os valores descritos 

abaixo: 

 

Item 01 - Óculos de segurança, com armação e visor, única peça de policarbonato Incolor. 

 

Município / Órgão 

Oficial 

Quantidade Valor Unitário/Total Empresa Fornecedora 

Fundo Municipal de 

Saúde de Santa Teresa 

20 Unidades R$ 4,20 - a unid.  Total 

de R$ 84,00 

Casa Lima Construções 

Serviços e Atacado Ltda 

Prefeitura Municipal de 

Ibiraçu 

20 Unidades R$ 3,26 - a unid. Total 

de R$ 65,20 

Arafer Comércio e Serviços 

Ltda 

Fundo Municipal de 3.000 R$ 6,90 – a unid. Total Hospidrogas Com. De Prod. 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Saúde da Serra Unidades de R$ 20.700,00 Hospitalares Ltda 

Fundo Municipal de 

Saúde de São Mateus 

1.000 

Unidades 

R$ 6,90 – a unid. Total 

de R$ 6.900,00 

Hospidrogas Com. De Prod. 

Hospitalares Ltda 

Fundo Municipal de 

Saúde de Linhares 

250 Unidades R$ 5,25 – a unid. Total 

de R$ 1.312,50 

Hospidrogas Com. De Prod. 

Hospitalares Ltda 

 

Constatamos de acordo com a tabela comparativa que o valor pago pelo Município ficou na média do 

valor praticado no mercado, em se comparando com outros Municípios. 

 

Item 02 - Luva de Látex nitrílica, com palma antiderrapante, tamanho G. 

 

Município / Órgão 

Oficial 

Quantidade Valor 

Unitário/Total 

Empresa Fornecedora 

Fundo Municipal de 

Saúde de Santa Teresa    

50 Pares R$ 6,50 o par. 

Total de R$ 325,00 

Casa Lima Construções Serviços 

e Atacado Ltda 

Painel de Preços do 

Governo Federal   

------------- R$ 2,85 o par Painel de Preços do Governo 

Federal nos últimos 30 dias  

Internet  -------------- R$ 3,72 o par Site da Anhanguera Ferramentas 

 

Após várias buscas em Portais da Transparência de outros municípios, não localizamos neste período 

nenhuma aquisição similar deste produto. 

A comparação foi realizada através de consulta na Internet e no Painel de Preços do Governo Federal. 

Em relação a este produto, o município adquiriu por um preço um pouco superior ao praticado no 

mercado. 

 

Item 03 - Luva de Látex Nitrílica, com palma antiderrapante, tamanho GG. 

 

Município / Órgão 

Oficial 

Quantidade Valor Unitário/Total Empresa Fornecedora 

Fundo Municipal de 

Saúde de Santa Teresa 

30 Pares R$ 6,50 o par. Total de 

R$ 195,00  

Casa Lima Construções 

Serviços e Atacado Ltda  

Painel de Preços do 

Governo Federal   

---------------- R$ 2,85 o par Painel de Preços do Governo 

Federal nos últimos 30 dias 

Internet – Site da 

Anhanguera Ferramentas  

----------------- R$ 3,72 o par Internet – Site da Anhanguera 

Ferramentas 

 

Pesquisamos em sites de outros Municípios, porém não localizamos a compra desse produto por um 

outro Município para comparação. O item foi somente encontrado para comparativo de preço no Painel de 

Preços do Governo Federal e na Internet em sites de vendas do produto, onde constatamos que o valor 

pago pelo Município foi maior do que a média praticada de acordo com o Painel.  

Item 04 - Macacão de segurança confeccionado em polipropileno, tamanho G 

. 

Município / Órgão 

Oficial 

Quantidade Valor Unitário/Total Empresa Fornecedora 

Fundo Municipal de 

Saúde de Santa Teresa 

 

02 Unidades 

R$ 47,00 a Unid. – 

Total = R$ 94,00 

Morozini Equip. e Distrib. 

Ltda ME  

Fundo Municipal de 

Linhares 

 

100 Unidades 

R$ 36,00 a Unid. – 

Total = R$ 3.600,00 

Hospidrogas Comércio de 

Produtos Hospitalares Ltda 
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Fundo Municipal de 

Cariacica 

500 Unidades R$ 36,78 a Unid. – 

Total = R$ 18.390,00 

Site da Prefeitura Municipal de 

Cariacica 

Fundo Municipal de 

Saúde da Serra 

24.000 

Unidades 

R$ 52,42 a Unid – 

Total = R$ 

1.258.800,00 

Licitação 106/2020 no site da 

Prefeitura Municipal da Serra 

 
 

Item 05 - Macacão de segurança confeccionado em polipropileno, tamanho XGG. 

 

Município / Órgão 

Oficial 

Quantidade Valor Unitário Empresa Fornecedora 

Fundo Municipal de 

Saúde de Santa Teresa 

06 Unidades 
 

R$ 47,00 a Unid. – 

Total = R$ 282,00 

Morozini Equip. e Distrib. 

Ltda ME 

Fundo Municipal de 

Linhares 

 

100 Unidades 

R$ 36,00 a Unid. – 

Total = R$ 3.600,00 

Hospidrogas Comércio de 

Produtos Hospitalares Ltda 

Fundo Municipal de 

Cariacica 

500 Unidades R$ 36,78 a Unid. – 

Total = R$ 18.390,00 

Site da Prefeitura Municipal de 

Cariacica 

Fundo Municipal de 

Saúde da Serra 

24.000 

Unidades 

R$ 52,42 a Unid – 

Total = R$ 

1.258.800,00 

Licitação 106/2020 

 
 

Item 06 - Macacão de segurança confeccionado em polipropileno, tamanho XG. 

 

Município / Órgão 

Oficial 

Quantidade Valor Unitário Empresa Fornecedora 

Fundo Municipal de 

Saúde de Santa Teresa 

22 Unidades R$ 47,00 a Unid. – 

Total = R$ 1.034,00 

Morozini Equip. e Distrib. 

Ltda ME 

Fundo Municipal de 

Linhares 

 

100 Unidades 

R$ 36,00 a Unid. – 

Total = R$ 3.600,00 

Hospidrogas Comércio de 

Produtos Hospitalares Ltda 

Fundo Municipal de 

Cariacica 

500 Unidades R$ 36,78 a Unid. – 

Total = R$ 18.390,00 

Site da Prefeitura Municipal de 

Cariacica 

Fundo Municipal de 

Saúde da Serra 

24.000 

Unidades 

R$ 52,42 a Unid – 

Total = R$ 

1.258.800,00 

Licitação 106/2020 

 

Constatamos de acordo com a tabela comparativa que o valor dos produtos dos itens 04, 05 e 06 pago 

pelo Município ficou na média do valor praticado no mercado, em se comparando com outros Municípios. 

 
 

Item 07 - Respirador Purificador de ar, sem manutenção, tipo peça semifacial para partículas PFF2(S). 

 

Município / Órgão 

Oficial 

Quantidade Valor Unitário Empresa Fornecedora 

Fundo Municipal de 

Saúde de Santa Teresa 

300 Unidades R$ 9,00 a Unid. – Total 

=  R$ 2,700,00 

Impacto Dist. Comércio de 

Uniformes EQ SEG Ltda 

Fundo Municipal de 

Cachoeiro de Itapemirim 

4.230 

Unidades 

R$ 21,75 a Unid – 

Total = R$ 92.002,50  

Hospidrogas Com. Prod. 

Hospitalares Ltda 

Painel de Preços do 

Governo Federal 

------------ R$ 7,75 a Unid.   Painel de Preços do Governo 

Federal nos últimos 60 dias 
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Constatamos de acordo com a tabela comparativa que o valor pago pelo Município ficou na média do valor 

praticado no mercado, em se comparando com outro Município e no Painel de Preços do Governo Federal. 

 

2.1.2 Da elaboração do Termo de Referência 

 
Na verificação dos itens de atendimento a Lei 13.979/2020, principalmente nos que se referem ao Termo de 

Referência, verificamos a necessidade de uma maior atenção na elaboração do Referido Termo. 

Identificamos algumas inconformidades evidenciadas conforme abaixo: 

 

- Item 4: Modalidade de Contratação: fl. 05 – Foi informado no Termo de Referência que a modalidade da 

contratação seria Dispensa de Licitação conforme o Artigo 24 Inciso II da Lei nº 8.666/1993, sendo que o 

processo todo indicava que o mesmo correria através do artigo 24, inciso IV (EMERGENCIAL).   

 

A minuta do Termo de Dispensa indica a Dispensa de Licitação com amparo legal no artigo 4° da Lei 

Federal 13.979/2020. 

 

Em seu Parecer Jurídico, a Procuradoria jurídica municipal opinou pela legalidade da contratação 

pretendida nos termos do artigo 4° da Lei 13.979/2020 e sugeriu a correção do Termo de Referência para 

constar a presente modalidade de contratação.  

 

Recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde sempre se atente aos pareceres jurídicos emitidos no 

processo. 

 

- Item 6: Validade: fl. 06 – No item 6.1 foi descrito “fornecimento de medicamento com validade mínima de 

14 meses a partir do recebimento do material”. 

6.2 - Durante o prazo de validade a contratada estará obrigada a substituir o material defeituoso, sem ônus 

e trocar do material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da Contratante, 

sem ônus. 

 

O processo em questão não se refere a aquisição de medicamento. 

 

- Item 12: Documentos: fl. 11 – no item 12.1 foi descrito “que os medicamentos deverão apresentar: 

registro no ministério do Ministério do Trabalho e Emprego, INMETRO e certificado da Anvisa, caso assim 

exija a lei. 

12.2 – A empresa ganhadora deverá apresentar Certidões Negativas de Débito, contrato social e CRT. 

12.3 – Comprovação de que a licitante fornece ou forneceu, sem restrição, materiais iguais ou semelhantes 

aos indicados no objeto deste Termo de Referência. A comprovação será feita por meio de apresentação de 

no mínimo um atestado. 

12.4 – Alvará de licença para localização e funcionamento. 

 

O processo em questão não se refere a aquisição de medicamento. 

 

- Item 13: Da Dotação Orçamentária: fl.12 - Não foi informada a Dotação Orçamentária no Termo De 

Referência, sendo informado que " A dotação orçamentária será informada em oportuno". 

O termo de Referência deverá vir sempre informando a Dotação Orçamentária, em atendimento aos artigos 

14 e 38 da Lei 8.666/93, indicando assim a previsão orçamentária que é condição fundamental uma 

contratação de acordo com a Lei 8.666/93. 
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Recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde juntamente com o servidor responsável pela 

elaboração do Termo de Referência se atente a todas as informações necessárias que ali deverão ser 

descritas, possibilitando assim, uma aquisição/contratação respaldada na Lei 13.979/2020. 

 

2.1.3 Da falta de Documentação de Regularidade Fiscal – Artigo 4º - F da Lei 13.979/2020 

 

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados: 

 
✓ Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (faltou de todas as empresas). 

 
✓ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (faltou de todas as empresas). 

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

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

 

Pagamento dos Itens 04, 05 e 06: Pagamento a Empresa Morozini Equipamentos e Distribuição Ltda ME 

no valor de R$ 1.410,00 (um mil, quatrocentos e dez reais) devido a aquisição de Macacão de Segurança 

confeccionado em polipropileno nos tamanhos G, XGG e XG.  

  

Pré 
Empenho 

Empenho Autorização 
Forneciment

o 

Nota Fiscal Atesto do 
Fiscal do 
Contrato 

Liquidação Pagamento 

06/05/2020 11/05/2020 13/05/2020 27/05/2020 28/05/2020 04/06/2020 10/06/2020 

 
 

Processo nº 6470/2020 – Solicitação de Pagamento à Empresa Casa Lima Construções e Serviços e 

Atacado Ltda  

 

Evidenciamos no Processo nº 6470/2020 a solicitação de pagamento à Empresa Casa Lima Construções 

e Serviços e Atacado Ltda no valor de R$ 604,00 (seiscentos e quatro reais) referente aos itens 01 e 02.  

 

Pré 
Empenho 

Empenho Autorização 
de 

Forneciment
o 

Nota Fiscal Atesto do 
Fiscal do 
Contrato 

Liquidação Pagamento 

06/05/2020 11/05/2020 13/05/2020 21/05/2020 22/05/2020 04/06/2020 10/06/2020 

 

Processo nº 6255/2020 – Solicitação de Pagamento à Empresa Impacto Distribuidora Comércio de 

Uniformes EQ SEG Ltda  

 

Constatamos no Processo nª 6255/2020 a solicitação de pagamento à Empresa Impacto Distribuidora e 

Comércio de Uniformes e EQ SEG Ltda no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referente ao 

item 07. 

Pré 
Empenho 

Empenho Autorização 
de 

Forneciment

Nota Fiscal Atesto do 
Fiscal do 
Contrato 

Liquidação Pagamento 
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o 

06/05/2020 11/05/2020 13/05/2020 15/05/2020 18/05/2020 25/05/2020 27/05/2020 

 

Fica claramente evidenciado que as Notas Fiscais foram emitidas após o Empenho e a Autorização de 

Fornecimento, e as mesmas só foram liquidadas e pagas após ter sido devidamente conferidas e atestadas 

pelo fiscal do contrato.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada 

em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com 

o referido processo, que só foi pago em 10/06/2020 e 27/05/2020. 

 

3. CONCLUSÃO:   
 
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 005686/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no artigo 4-B, da Lei Federal nº 13.979/2020, contendo parecer favorável 

pela Procuradoria deste Município, porém sugerimos que sejam atendidas as recomendações abaixo:  

                          
- O resultado desta auditoria, diante dos pontos elencados, demonstra a necessidade de aperfeiçoamentos 

no Termo de Referência nos processos de contratação emergencial por dispensa de licitação para o 

combate da Pandemia do Coronavírus. 

 

- Recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde se atente aos pareceres jurídicos emitidos no 

processo, no intuito de prevenir situações que possam comprometer a realização de procedimentos em 

conformidade com os princípios que regem a boa aplicação dos recursos públicos. 

 

- Após todas as verificações e constatações, recomendamos a Secretaria Municipal de Saúde que dê ciência 

deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o 

atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.1.2 e 2.1.3. 

 

Pedimos que a Secretaria Municipal de Saúde após ter conhecimento, que encaminhe o relatório a 

Servidora responsável pela elaboração do Termo de Referência para ciência e ao Setor de Compras e 

Licitação. Ao final que retorne à esta Unidade Central de Controle Interno. 

  

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle Interno 

está à disposição para sana-los.  

 
 
Santa Teresa-ES, 07 de julho de 2020. 

 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controladora Geral Interna 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Relatório de Auditoria do Processo nº 006189/2020  
 
Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de Serviços Gráficos, para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Valor:  R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais).   
 
1. INTRODUÇÃO: 

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

os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e 

efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela 

Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento 

dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência 

e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, 

nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 
Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 006189/2020, que se 
refere a fornecimento de Serviços Gráficos de orientação aos produtores rurais do Município de Santa 
Teresa-ES, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde no desempenho de suas 
atividades, realizado através de  Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93. 
 

 

1.5 OBJETIVOS: 
 

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

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 

do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 
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1.6 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 

 
✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 

 
✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 

 
✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 

 
✓ Medida Provisória nº 966. De 13/05/2020 

 
 

2.2 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

 

2.1 CHEQ LIST 

 
           CHECKLIST DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
 

Nº do Processo: 006189/2020 

Fornecedor(es): Gráfica São Geraldo Ltda ME 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Serviços Gráficos Ltda 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( X ) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (    ) 

Empenho: 691/2020 Data: 28-05-2020 Valor: 830,00 

Pagamento: 1431/2020 Data: 17-06-2020 Valor: 830,00 

Perguntas 
Sim 
Não 
N/A 

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

 
 
Sim 
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O Processo Administrativo de nº 6052/2020, foi protocolado no dia 15/05/2020, autuado, distribuído e 
organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de (01 a 63). 

 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere Contratação de empresa para fornecimento de Serviços Gráficos, para atender 
a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus. 
 

Descrição / Produto Quantid
ade 

UN 

Serviço de Impressão com 02 Folhas, tamanho 200x300, em papel Couche 
90 G, 4x4, com Dora e Grampeamento 

1000 Un 

 
Obs.: Consta nas fls. 48/49 a Cartilha orientativa aos produtores rurais de Santa Teresa. 
 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde 
Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe sobre 
as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem sobre as 
medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019.   

 
Atender a necessidade de divulgação de orientações aos munícipes quanto ao COVID 19, para 
prevenção da possível propagação do vírus. 
 
Nortear as ações de orientação que serão realizadas durante as barreiras educativas, nas localidades 
agrícolas, voltadas para empregadores e trabalhadores rurais  quanto as formas de prevenção do 
COVID 19 e auxiliar na criação de um perfil da doença e sua forma de circulação no município, 
considerando o aumento significativo de casos no município de Santa Teresa e a incidência dos 
mesmos em localidades do interior, em sua maioria  agricultores que se deslocam para outras 
cidades com o objetivo de compra e venda de mercadorias e podem fazer circular o vírus de um 
município para o outro. 

 
 
 
 
Sim 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Aquisição de fornecimento de Serviços Gráficos foi protocolado no dia 15/05/2020 e 
está compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas enquanto 
perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, tratando-se assim 
de uma situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º  da Lei 13.979/2020.  

 

 
 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 29/05/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO 
CORONA VÍRUS – COVID – 19: 

✓ Termo de Dispensa de Licitação 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples 
✓ Autorização de Fornecimento 217/2020. 

✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES. 
 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 

 
 
 
 
 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19 em 29/05/2020 e também no DOM/ES 25/05/2020. 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
O Nome do Contratado, o Número do CNPJ, o Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega 
foi imediata não gerando Contrato. 

 

 
 
Sim 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Consta declaração de que a empresa não é INIDÔNEA, estando apta para participação no processo 
de licitação (Fls. 43)  

 

 
 
 
Não 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme 
determina o Art. 4º E da Lei nº 139798/2020, e se encontra anexado às folhas 11 a 21 deste processo, 
e descreve o objeto como contratação de empresa para fornecimento de Materiais Gráficos, que 
serão utilizados para divulgação e orientação aos munícipes para prevenção da possível propagação 
do vírus. 

 

 
 
 
Sim 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto descreve o objeto como contratação de 
empresas para fornecimento de Materiais Gráficos para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde (fls. 11), com itens e especificações dos objetos da contratação conforme anexo I do TR. (fls. 22) 

• Serviço de Impressão com 02 Folhas, tamanho 200x300, em papel Couche 90 G, 4x4, com Dora e 
Grampeamento – 1000 unidades. 

 

- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação atender à necessidade de divulgação de 

orientações aos munícipes quanto ao COVID 19, para prevenção da possível propagação do vírus. 
Nortear as ações de orientação que serão realizadas durante as barreiras educativas, nas localidades 
agrícolas, voltadas para empregadores e trabalhadores rurais  quanto as formas de prevenção do COVID 19 
e auxiliar na criação de um perfil da doença e sua forma de circulação no município, considerando o 
aumento significativo de casos no município de Santa Teresa e a incidência dos mesmos em localidades do 
interior, em sua maioria  agricultores que se deslocam para outras cidades com o objetivo de compra e 
venda de mercadorias e podem fazer circular o vírus de um município para o outro. 
 
 
A Descrição resumida da solução apresentada modalidade de contratação: DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
ART. 24, INCISO VI, DA LEI 8.666/93 (EMERGENCIAL) que diz:  
“nos casos de emergência ou calamidade  pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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O Termo de Referência (Fls. 11/21) contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde 
 
Item 2: Objeto – Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Gráficos para atender a demanda 
da Secretaria Municipal de Saúde. Quantidade, itens e especificações dos objetos constam no Anexo I, (Fls. 
22) 
 
Item 3: Justificativa – A Contratação de empresa para o fornecimento de Materiais Gráficos, atenderá às 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando atender a necessidade de divulgação de 
orientações aos munícipes quanto ao Covid 19, para prevenção da possível propagação do vírus.  
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, que declara Situação de Emergência de saúde pública no 
Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as medidas 
para o enfrentamento da emergência, e a Lei 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona Vírus 
responsável pelo surto de 2019.. 
Atender a necessidade de divulgação de orientações aos munícipes quanto ao COVID 19, para prevenção 
da possível propagação do vírus. 
Nortear as ações de orientação que serão realizadas durante as barreiras educativas, nas localidades 
agrícolas, voltadas para empregadores e trabalhadores rurais  quanto as formas de prevenção do COVID 19 
e auxiliar na criação de um perfil da doença e sua forma de circulação no município, considerando o 
aumento significativo de casos no município de Santa Teresa e a incidência dos mesmos em localidades do 
interior, em sua maioria  agricultores que se deslocam para outras cidades com o objetivo de compra e 
venda de mercadorias e podem fazer circular o vírus de um município para o outro. 
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Art. 24 Inciso IV da Lei nº 
8.666/1993. 
 
Item 5: Do Local e da Entrega – Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (itens 5.1 a 5.10). 
 
Item 6: Garantias – A Contratada estará obrigada a substituir o material defeituoso, sem ônus e trocar do 
material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da Contratante, sem ônus. 
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls. 14/15) 
 
Item 8: Obrigações da Contratante – Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls. 15/16) 
 
Item 9: Avaliação do Custo – O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante planilha 
de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme orçamentos 
apensados nas folhas 23 a 25. 
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de “Gerente da 
Atenção Primária” (itens 10.1 a 10.3). 
 

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

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada, e itens (11.1 a 11.8).  

  

Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os materiais adquiridos, não 
podendo ultrapassar o respectivo crédito orçamentário (fls.18). 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes 
deste instrumento correrão através da seguinte Dotação Orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012.012.010.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência da 
Covid–19;  
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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Fonte de Recurso: 1214 - Ficha: 80 (fl.18); 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 98/2020, de 19/05/2020 – (fls 29) 
 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.8 do Termo de Referência (fls 18/20)  
 
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação (fl.20). 

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas através de orçamentos/pesquisa realizada com potenciais 
fornecedores, através de cotação de Material/Serviços conforme Fls. 23/25 
 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 012.012.010.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência 
da Covid–19; 
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 12140000000 
Ficha: 0000080 (fl.18); 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 98/2020, de 19/05/2020 – (fls 29) 

 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde – 
fls. 21 do Processo.  

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
(Regularidade fiscal e trabalhista – art. 29 da Lei 8.663/93); 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF (incluído pela Medida Provisória 
926/2020). 
 
Consta:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Não Consta    
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Fls 58; 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Fls 57; 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Fls. 56;  
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Folha 59; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Folha 60; 
9.7 - Consta a declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, Conf. Art. 7º da CF. - Fls 43. 

 

Sim 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a  
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seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva nota 
fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado para o contrato. 
 

 
 
N/A 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
A Lei nº 13979/2020, Artigo 4º - B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. 
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de Pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de Risco e Segurança de pessoa. 
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 
 
“Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento 
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos”. 
 
Conforme a justificativa na fls. 11 a aquisição por dispensa levou em consideração o Decreto 
Municipal de nº 087/2020 no qual foi Declarado Situação de Emergência de Saúde pública no 
Município de Santa Teresa – ES, enquadrado no Art. 24 Inciso IV da Lei nº 8.666/1993, para 
contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos. 

 

Sim 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em tempo 
hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa para a 
administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum 
contrato ou ata referente a aquisição de Materiais Gráficos adquiridos. 
 

 
 
 
 
 
 
Não 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação pretendida no processo – Fls. 
31/34; 
 

 
 
Sim 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo, sendo o orçamento da Empresa vencedora na fl. 23 o de melhor 
preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como demonstrado no Quadro 
Comparativo de Preço Simples (fl. 28). 
 

Descrição / Produto Impacto 
Serviços 

Impacto 
Serviços 

Aguinaldo 
da Silva 

Serviço de Impressão com 02 Folhas, tamanho 200x300, 
em papel Couche 90 G, 4x4, com Dora e Grampeamento 

830,00 2.800,00 3.250,00 

Total 830,00 2.800,00 3.250,00 

 

 

 
 
Sim 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, do 
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art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável com potenciais fornecedores, 
demonstrando que o valor da Empresa vencedora ficou abaixo da média sendo o menor preço entre 
os orçamentos encaminhados ao Município.  
 
Foi verificado no Quadro Comparativo de Preços Simples as fls. 28 do processo, demonstrando que 
o valor da Empresa vencedora foi o menor entre os orçamentos e as pesquisas de preço realizadas 
pelo Município.   
 

 
 
Sim 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 29/05/2020 e no DOM/ES em 25/05/2020. 
 

 
 
Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Consta no processo a Nota de Pré Empenho de nº 98/2020 de 19/05/2020, no valor de 830,00 (fls. 29). 
 
Obs.: Verificamos que no Termo de Referência houve a indicação da ficha: 080 - Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica , porém a Reserva orçamentária e consequentemente o empenho foram 
realizados na ficha 78: Material deConsumo. 

 

 
 
Sim 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário e 
o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pelo Fiscal. 
 

 
 
 
N/A 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato. 
 

 
 
N/A 

 
2.1.1 - Constatações: 

 

Foi verificado no site oficial do Município em 29/05/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava 

Publicada de acordo como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

As estimativas de preços foram obtidas através de Cotação de Material/Serviços com potenciais 

fornecedores conforme (fls. 23 a 25). 

 

2.1.1.1 Da falta de Documentação de Regularidade Fiscal – Artigo 4º - F da Lei 13.979/2020 

 

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados: 

 
✓ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica  

 

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

 

 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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2.1.1.2 Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e Pagamento. 

 

Verificamos que o processo 006190/2020 teve inicio no dia 15/05/2020 e sua tramitação se deu conforme as 

seguintes datas: 

 

Pré 

Empenho 

Empenho Aut.Fornecim

. 

Nota Fiscal Atesto da 

Nota 

Fiscal 

Liquidação Pagamento 

19/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 04/06/2020 17/06/2020 

 
Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o empenho e a Autorização de fornecimento, 

e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada pelo fiscal do contrato.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada 

em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com 

o referido processo, que só foi pago em 17/06/2020.     

 
3.CONCLUSÃO:                             

   
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 006189/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, contendo manifestação 

favorável pela Procuradoria deste Município. 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a secretaria municipal de saúde que dê ciência 

deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o 

atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.1.1.1. 

 

Pedimos que encaminhe o relatório ao setor de Licitação para ciência do mesmo. Ao final que retorne ao 

setor de controle interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle 

Interno está à disposição para sana-los.    

 

 
Santa Teresa-ES, 29 de Junho de 2020. 

 
 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controlador Geral Interno 

 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Relatório de Auditoria do Processo nº 005541/2020 – Aquisição de Equipamentos e 
Insumos. 

 
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Insumos destinados ao combate e prevenção do 
coronavírus, afim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

Valor:  R$ 37.226,12 (trinta e sete mil, duzentos e vinte e seis reais e doze centavos). 
 
1. INTRODUÇÃO: 

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

os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e 

efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela 

Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento 

dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência 

e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, 

nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 
Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 005541/2020,que se 

refere a Aquisição de Equipamentos e Insumos destinados ao combate e prevenção do coronavírus ( 

Hipoclorito de Sódio a 12% e Pulverizador Costal Manual 20 litros) para atender a demanda da 

Secretaria Municipal de Saúde no desempenho de suas atividades e objetivando dar continuidade as 

estratégias de enfrentamento ao coronavirus com a desinfecção de superfícies de contato, principalmente 

em locais que possuem fluxo transitório de pessoas, realizado através de  Dispensa de Licitação 

enquadrada no artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93. 

 

1.1 OBJETIVOS: 
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O objetivo geral da presente auditoria consistiu em atender ao ordenamento legal, detectar possíveis 

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 

do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 
1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
 

✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 
 

✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 
 

✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 
 

✓ Medida Provisória nº 966. De 13/05/2020 
 
 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

2.1 CHECK LIST 

 
           CHECKLIST DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

Nº do Processo: 005541/2020 

Fornecedores: Cooperativa Agropecuária Centro Serrana Filial e Guaracloro Ltda. 

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Insumos destinados a suprir a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde para controle e prevenção a pandemia do Novo Corona vírus. 

  

Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/93 Art. 24, Inciso IV  

Dispensa – Art. 24, inciso IV (X) Inexigibilidade – Art. 25, inciso (    ) 

Empenho nº.: 0652/2020  
Empenho nº.:  0653/2020 

Data: 04/05/2020 
Data: 04/05/2020 

Valor: R$ 1.226,12  
Valor: R$ 36.000,00  

Pagamento nº.: 1433/2020 
Pagamento nº.:  1681/2020 

Data: 17/06/2020 
Data: 10/07/2020 

Valor: 1.226,12 
Valor: 6.300,00 
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Perguntas 
Sim 
Não 
N/A 

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

 
O Processo Administrativo de nº 5541/2020 foi protocolado no dia 24/04/2020, autuado, distribuído 
e organizado com capa e numeração sequencial de 01 a 109. 

 

 
 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere a Aquisição de Equipamentos e Insumos emergencial decorrente da 
Pandemia em razão do Corona Vírus para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, e 
objetivando dar continuidade as estratégias de enfrentamento ao coronavirus com a desinfecção 
de superfícies de contato, principalmente em locais que possuem fluxo transitório de pessoas 
conforme, descrição e quantidades estabelecidas abaixo: 
 

Item Descrição / Especificação Unidade Quantidade 

01 Hipoclorito de Sódio a 12% Litros 20.000 

02 Pulverizador Costal Manual com Capacidade 20 Litros Unidade 04 

 
 

 
 
 
 
Sim 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de 
saúde pública decorrente do corona vírus, caracterizando assim situação temporária de 
dispensa de licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O processo de Aquisição de Equipamentos e Insumos emergencial foi protocolado no dia 
24/04/2020, e está compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se 
apenas enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, 
tratando-se assim de uma situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º. do Art. 4º. da 
Lei 13.979/2020. 

 

 
 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 
2º da Lei 13.979/2020? 
 
Foi Publicado no dia 08/05/2020, no Sitio da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, na ABA Novo 
Corona vírus – Covid 19: 

• Termo de Dispensa de Licitação; 

• Quadro Comparativo de Preços Simples; 

• Autorizações de Fornecimento AFs de nº 199/2020 e 200/2020; 

• Publicação do Termo de Dispensa no DOM. 
 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do Art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º 
§ 2º da lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR 
– Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 no dia 08/05/2020 e no DOM/ES no dia 04/05/2020. 
O termo de Dispensa traz informações referente a: 
Nome do Contratado, Número CNPJ, Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega foi 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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imediata não gerando Contrato. 

 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da lei 13.979/2020). 
 
Não foi localizado dentro do processo nenhuma informação em relação inidoneidade da empresa 
contratada. 

 

 
 
 
----- 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei nº 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme 
determina o Art. 4º E da Lei nº 13.979/2020, se encontra anexado nas fls. 03 a 13 deste processo, e 
descreve o objeto como Aquisição de Equipamentos e Insumos emergencial decorrente da 
Pandemia para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 
 
 
Sim 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto a Aquisição de Equipamentos e 
Insumos emergencial decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde (fl.03).  

 

- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação objetivando dar continuidade as 

estratégias de enfrentamento ao coronavirus com a desinfecção de superfícies de contato, principalmente 
em locais que possuem fluxo transitório de pessoas, e considerando o Decreto Municipal nº 087/2020 que 
declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de Saúde Pública no Município de Santa Teresa, decorrente da 
Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de 
saúde Pública de importância internacional decorrente do corona vírus.  
 

A Descrição resumida da solução apresentada neste momento, no Termo de Referência, o setor de 

Vigilância em saúde informou como modalidade de contratação a DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, 
INCISO II, DA LEI 8.666/93. Sendo que o processo todo indicava que o mesmo correria através do artigo 
24, inciso IV (EMERGENCIAL). Neste sentido, entendemos que o Termo de Referência foi preenchido de 
forma equivocada neste item (fl.03 -item 4) que diz:  
“nos casos de emergência ou calamidade  pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para 
as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias consecutivos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos”. 
 
O mesmo foi identificado pela Procuradoria jurídica municipal que em seu parecer sugeriu a correção do 
Termo de Referência para constar a modalidade correta de contratação. 

 
O Termo de Referência contém informações relativas a: 
 

Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Item 2: Objeto – Contratação de empresa para Aquisição de Equipamentos e Insumos emergencial para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Quantidade, itens e especificações dos objetos 
constam destacados na folha 03 do Termo de Referência. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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Item 3: Justificativa – A aquisição do material destina-se a suprir a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde, considerando o Decreto Municipal nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de 
Saúde Pública no Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19, e 
objetiva-se a dar continuidade das estratégias de enfrentamento do Novo Corona Vírus com a 
desinfecção de superfícies de contato em locais que possuem um fluxo transitório de pessoas. 

 

Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Artigo 24 Inciso II da Lei nº 
8.666/1993 (O que foi identificado pela Procuradoria jurídica municipal que em seu parecer sugeriu a 
correção do Termo de Referência para constar a modalidade correta de contratação. 

 

 Item 5: Forma de Prestação de Serviços – O fornecimento será efetuado com prazo não superior a 10 
(dez) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento. Os bens deverão ser 
entregues no Setor de Vigilância em Saúde Ambiental, na Policlínica de Santa Teresa – ES e subitens 5.1 
a 5.10). 

 

Item 6: Validade – Fornecimento do Medicamento com validade mínima de 14 (quatorze) meses a partir 
do recebimento do material, e durante o prazo de validade a Contratada estará obrigada a substituir o 
material defeituoso, sem ônus e trocar o material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da 

comunicação da Contratante, sem ônus. 

Obs. Quem elaborou o TR citou neste item o fornecimento do medicamento, sendo que a aquisição se 
trata de Cloro e Pulverizador 

 

Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme itens 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (Fls.05/07). 

 

Item 8: Obrigações da Contratante - Conforme itens 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (Fls. 07). 

 

Item 9: Avaliação do Custo - O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante planilha 
de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme 

orçamento apensados nas (folhas 14/19). 

 

Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pela servidora na função de 
“Representante da Administração”, conforme os itens 10.1 a 10.3 do Termo de Referência. (Fls. 08). 

Neste caso não foi citada a função que a servidora exerce e nem o setor que ela trabalha, e nem mesmo 
na assinatura do Termo de Referência a mesma teve sua função identificada (fls. 08 e 13). 

 

Item 11: Pagamento – Os pagamentos referentes as notas de empenho dos materiais adquiridos serão 
efetuados em até 30 dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelo 
fiscal designado para o contrato e conforme item 11.1 a 11.8 do Termo de Referência (fls.09). 

 

Item 12: Documentos – A empresa ganhadora deverá apresentar as Certidões Negativas de Débito, 
Contrato Social e CRT; Comprovação de que o licitante fornece ou forneceu materiais iguais ou 
semelhantes aos indicados no Objeto do Termo de Referência,  através de no mínimo um atestado 
devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa, compatível com o objeto deste termo 
de referência; Alvará de Licença para localização e funcionamento. 

Obs. Quem elaborou o TR citou no item 12.1 o fornecimento do medicamento, sendo que a aquisição se 
trata de Cloro e Pulverizador. 

 

Item 13: Da Dotação Orçamentária – No termo de referencia não foi informado a Dotação Orçamentária 
por onde correria a despesa, sendo que foi preenchido com os dizeres: “A Dotação Orçamentária será 
informada em oportuno”. 
Identificamos no trâmite do processo, na folha de despacho a informação dada pela Secretária de Saúde 
em relação a Dotação Orçamentária: 
Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste instrumento correrão através da 
seguinte dotação orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012020.10122.0001.1073 – Apoio Administrativo; 
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Elemento de Despesas: 339030000 – Material de Consumo – FR: 1214 - Ficha: 78 
Elemento de Despesas: 449052000 – Equipamento Material Permanente – FR: 1214 - Ficha: 80 
            

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

 

Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação. 

 

VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas por meio de e-mail enviado a fornecedores e fornecedores 
locais através de Cotação de Material Serviços conforme (fls. 14/19). 
 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 012020.10122.0001.1073 – enfrentamento da emergência 
Covid 19; 
Elemento de Despesas: 339030000 – Material de Consumo – FR: 1214 - Ficha: 78 
Elemento de Despesas: 449052000 – Equipamento Material Permanente – FR: 1214 - Ficha: 80. 
 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde 
no Processo – (Fls. 13). 

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
(Regularidade fiscal e trabalhista – art. 29 da Lei 8.663/93); 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF. 
 
Consta: 
9.1) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - Constam os contratos sociais (fls30/47) e 
(52/97) - não constam os cartões do CNPJ. 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União (Fls. 49 e 
99) 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ (Fls. 48) - Faltou a 
da Cooperativa. 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal (Fls. 98) - Faltou a da Guaracloro.  
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS (Fls. 50 e 100) 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista -CNDT - (Fls. 51 e 101) 
9.7) Não consta de nenhuma das duas empresas a declaração de: “Proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de menor aprendiz, conforme Art. 7º da CF”. 

 

 
 
 
Sim 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior 
a seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
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Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação das respectivas 
notas fiscais, devidamente atestadas pelo(a) Fiscal do Contrato. 

 

 
Não 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
Conforme justificado na fls. 03 a aquisição por dispensa levou em consideração o Decreto 
Municipal de nº 087/2020 no qual foi Declarado Situação de Emergência de Saúde pública no 
Município de Santa Teresa – ES, enquadrado no Art. 24 Inciso IV da Lei nº 8.666/1993, para 
aquisição de equipamentos e insumos 
 
“Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos”. 
 
A Lei nº 13979/2020, Artigo 4º - B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. 
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de Pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de Risco e Segurança de pessoa. 
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 
 

 
 
Sim 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em 
tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa 
para a administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum 
contrato ou Ata referente a aquisição de Equipamentos e Insumos adquiridos. 

 

 
 
 
 
 
 
Não 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta neste processo o Parecer Jurídico opinando pela Aprovação com Ressalvas, e opinando 
pela legalidade da contratação. (Fls. 25/28). 

 

 
 
Sim 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam os quadros comparativos de preços dos produtos e fornecedores participantes deste 
processo.  
Constam orçamentos no Processo, sendo os orçamentos das Empresas vencedoras nas fls. 14 e 
19 os de melhor preço, justificando assim a escolha dos fornecedores pelo Município, como 
demonstrado no Quadro Comparativo de Preço Simples. 
 

Item Descrição/ Especificação Quant Cloro Aracruz Casa do Coro Guaracloro 

01 Hipoclorito de Sódio a 
12% 

20.000 Unitário    2,15 Unitário    3,80 Unitário    1,80 

Total 43.000,00 Total 76.000,00 Total 36.000,00 

 

Item Descrição/ Especificação Quant Cooperativa Nutrisamal Agroquimica 

02 Pulverizador Costal 
Manual capacidade 20 
Litros 

 
04 

Unitário   306,53 
 
Total   1.226,12 

Unitário 320,00 
 
Total 1.280,00 

Unitário 358,00 
 
Total 1.432,00 

 

 
 
 
 
 
Sim 
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15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a 
análise crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º 
e § 2º, do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável com potenciais fornecedores (fls. 
14/19) 
 
Consta o Quadro Comparativo de Preços Simples nas fls. 22/23 demonstrando que o valor dos 
produtos das Empresas vencedoras foi o menor entre os orçamentos e as pesquisas de preço 
realizadas pelo Município. 

 

 
 
 
 
Sim 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR 
– na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID 19 em 08/05/2020. 
 
Também foi publicado no Diário Oficial dos Municípios /DOM em 04/05/2020 - Extrato do Ato nº 
271900. 

 

 
 
Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Não Constam Notas de Pré Empenhos. Constam as Notas de Empenho nas Fls. 104 e 105 deste 
processo.  

 

 
 
Não 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta a Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após apresentação das respectivas 
Notas Fiscais. 

 

 
 
 
Não 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato. 
 

 
 
Não 

 
2.1.1 - Achados: 

 

Foi verificado no site oficial do Município em 08/05/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava 

Publicada de acordo como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços do material através dos orçamentos 

de Empresas conforme fls. 14 a 19.   

 

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com o valor 

de mercado, constatamos através de verificação no Painel de Preços do Governo Federal e obtivemos os 

valores descritos abaixo.  

 
2) Tabela comparativa: 

Munícipio Quantidade X 
Valor Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa Fornecedora 

Santa 
Teresa 

20.000 Lt. X 
 R$ 1,80 

R$ 36.000,00 Hipoclorito 
de Sódio a 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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12% Empresa: Guaracloro Ltda 

Painel de 
Preços do 
Governo 
Federal 

R$ 4,48 
R$ 3,70 
R$ 2,74 

Média: R$ 3,70  
 

 
R$ 74.000,00 

 
Hipoclorito 
de Sódio a 

12% 

 
Painel de Preços do Governo Federal 

Pesquisa realizada em 16/06/2020 
Comprado nos últimos 90 dias 

 
Santa 
Teresa 

 
04 unidades x  

R$ 306,43 

 
R$ 1.226,12 

Pulverizador 
Costal 

Manual – 
capacidade 

20 litros 

 
Site Oficial do Município – Aba Novo 

Coronavírus – Despesas Contratadas. 
Empresa: Cooperativa Agropecuária 

Centro Serrana Filial 

Painel de 
Preços do 
Governo 
Federal 

R$ 134,58 
R$ 153,90 
R$ 250,00 
R$ 275,00 
Média: R$ 

201,95 
 

 
R$ 807,80 

 
Pulverizador 

Costal 
Manual – 

capacidade 
20 litros 

 
Painel de Preços do Governo Federal 

Pesquisa realizada em 16/06/2020 
Comprado nos últimos 90 dias 

 
Em relação ao Hipoclorito de Sódio, verificamos que o município adquiriu a um preço mais acessível do que 

os demonstrados no Painel de Preços do Governo Federal. 

Já em relação ao Pulverizador Costal Manual, o município adquiriu a um preço um pouco superior à média 

apurada no Painel de Preços do Governo Federal. 

 

Em busca a Portais da Transparência de municípios vizinhos, encontramos uma aquisição de Hipoclorito de 

Sódio realizada pelo município da Serra, porém o Hipoclorito de Sódio é a 2,5% ao valor de R$ 2,97 o litro. 

 

 
1.4 DAS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 

 
2.2.1 Da elaboração do Termo de Referência 

 
Na verificação dos itens de atendimento a Lei 13.979/2020, principalmente nos que se referem ao Termo de 

Referência, verificamos a necessidade de uma maior atenção na elaboração do Referido Termo. 

Identificamos algumas inconformidades evidenciadas conforme abaixo: 

 

2.2.1.1) Item 4: Modalidade de Contratação: fl. 03 – Foi informado no Termo de Referência que a 

modalidade da contratação seria Dispensa de Licitação conforme o Artigo 24 Inciso II da Lei nº 8.666/1993 

(O que foi identificado pela Procuradoria jurídica municipal que em seu parecer sugeriu a correção do Termo 

de Referência para constar a modalidade correta de contratação como artigo art. 24, incido IV da Lei 

8.666/93. 

 

2.2.1.2) Item 6: Validade – fl. 05 – Fornecimento do Medicamento com validade mínima de 14 (quatorze) 

meses a partir do recebimento do material, e durante o prazo de validade a Contratada estará obrigada a 

substituir o material defeituoso, sem ônus e trocar o material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 

data da comunicação da Contratante, sem ônus. O mesmo se repetiu no item 12.1 – Documentos – fl. 09. 

 

Obs. Quem elaborou o TR citou nestes itens o fornecimento do medicamento, sendo que a aquisição se 

refere a Cloro e Pulverizador 
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2.2.1.3) Item 10: Fiscalização – fl. 08 – A fiscalização da contratação será exercida pela servidora na 

função de “Representante da Administração”. 

 

Neste caso não foi citada a função que a servidora exerce e nem o setor que ela trabalha, e nem mesmo na 

assinatura do Termo de Referência a mesma teve sua função identificada (fls. 08 e 13). 

 

2.2.1.4) Item 13: Da Dotação Orçamentária – fl. 10 - No termo de referência não foi informado a Dotação 

Orçamentária por onde correria a despesa, sendo que foi preenchido com os dizeres: “A Dotação 

Orçamentária será informada em oportuno” – fl.10. 

 

Identificamos no trâmite do processo, na folha de despacho a informação dada pela Secretária de Saúde 

em relação a Dotação Orçamentária – fl. 20.  

 

O termo de Referência deverá vir sempre informando a Dotação Orçamentária, em atendimento aos artigos 
14 e 38 da Lei 8.666/93. 
 

Recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde juntamente com o servidor responsável pela 

elaboração do Termo de Referência se atente a todas as informações necessárias que ali deverão ser 

descritas, possibilitando assim, uma aquisição/contratação respaldada na Lei de Licitações. 

 
2.2.2 Da falta de comprovação de Idoneidade das Empresas contratadas  

 

As empresas contratadas foram a Cooperativa Agropecuária Centro Serrana Filial e Guaracloro Ltda.  Não 

constatamos dentro do processo nenhuma informação em relação inidoneidade das empresas acima 

mencionadas (Art. 4º § 3º da Lei Federal 13.979/2020). 

 

Recomendamos que a administração pública não deixe de anexar nos processos de contratação a 

Comprovação de Idoneidade das Empresas vencedoras. 

 

2.2.3 Da falta de Documentação de Regularidade Fiscal – Artigo 4º - F da Lei 13.979/2020 

 

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados: 

 
✓ Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (faltou das duas empresas). 

 
✓ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (faltou das duas empresas). 

 
✓ Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ (faltou de uma das 

empresas). 
 

✓ Certidão Negativa com a Fazenda Municipal (faltou de uma das empresas). 
 

Recomendamos que a Administração Pública anexe nos processos toda documentação exigida na Lei 

Federal 13.979/2020. 

     
2.2.4 Da falta de manifestação do setor de contratos/convênios referente a existência de contratos 

vigentes para o serviço/material solicitado. 
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Não localizamos no processo Declaração do Setor de contratos/convênios de que não há contrato/ata 

vigentes para o serviço/materiais objeto do processo administrativo instaurado, no intuito de prevenir 

situações que possam comprometer a realização de procedimentos em conformidade com os princípios que 

regem a boa aplicação dos recursos públicos. 

 

2.2.5 Da não identificação do servidor responsável pela coleta dos orçamentos   
 

Não constatamos identificação da assinatura do servidor responsável pela coleta dos orçamentos como 

solicitado na Conclusão do Parecer Jurídico fls.28.   

Obrigatoriedade da Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços, nos termos item 

9.1.1 da Portaria 804, de 13/11/2018 do Ministério da Justiça que assim dispõe: 

 

“É obrigatória a identificação do servidor responsável pela cotação de preços E A ASSINATURA NOS 

DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA (Acordão TCU nº 909/07 – 1ª Câmara)”.  

 

Recomendamos que o servidor responsável pela cotação de preços sempre se identifique através de 

assinatura legível ou carimbo de identificação afim de atender a Portaria supracitada no Parecer Jurídico. 

 

2.2.6 – Do não atendimento ao RECOMENDADO no Parecer Jurídico 

 

Consta no processo Parecer Jurídico opinando pela Aprovação com Ressalvas, e opinando pela legalidade 

da contratação. (Fls. 25/28), desde que observado os itens de 1 a 7, sendo que o item 1 se refere a 

correção da modalidade de contratação; o item 3 se refere a juntada da documentação alusiva a Habilitação 

jurídica, o item 4 se refere a regularidade fiscal e trabalhista e o item 6 a identificação do servidor 

responsável pela cotação de preços. 

O processo seguiu para o setor de Licitação, o qual encaminhou a Secretaria de Saúde para atendimento 

dos itens 03, 04 e 06 do Parecer Jurídico. 

 

Porém o processo tramitou normalmente sem que tenha sido atendido todas as recomendações. 

 

Recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde sempre se atente aos pareceres jurídicos 

emitidos no processo, no intuito de prevenir situações que possam comprometer a realização de 

procedimentos em conformidade com os princípios que regem a boa aplicação dos recursos 

públicos, pois a aplicação da correta modalidade faz com que sempre se busque o preço justo a ser 

pago nessas contratações/aquisições. 

 
Ainda, verificamos que o processo 005541/2020 teve início no dia 24/04/2020 e sua tramitação se deu 

conforme as datas: 

Empresa Empenho Aut. 

Fornecim. 

Nota Fiscal Atesto da 

Nota Fiscal 

Liquidação Pagamento 

Cooperativa 04/05/2020 04/05/2020 05/05/2020 06/05/2020 27/05/2020 17/06/2020 

Guaracloro 04/05/2020 04/05/2020 22/06/2020 30/06/2020 06/07/2020 10/07/2020 

 

Obs.: Verificamos que em relação a empresa Guaracloro, foi liquidado o valor de R$ 6.300,00 referente a 

3.500 litros de Hipoclorito de Sódio a 12%, representando uma parte entregue da AF 200/2020 (OP: 1681/2020).  

 

Devido ao município ter sido contemplado com 200 kg de Hipoclorito Granulado fornecido pelo Estado, não foi mais 
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necessário solicitar da empresa o restante da Aquisição. Foi solicitado pela secretaria de saúde a anulação do restante 

do empenho no valor de R$ 29.700,00 que representa 16.500 litros de cloro. A anulação foi realizada pelo setor contábil 

e se encontra anexada ao processo a nota de anulação de empenho nº 31/2020. 

 

Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o Empenho e a Autorização de 

Fornecimento, e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada pelo fiscal 

do contrato.  

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada 

em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com 

o referido processo, que só foi pago em 17/06/2020 e 10/07/2020. 

 
3.CONCLUSÃO:                       
   
O resultado desta auditoria, diante dos pontos elencados, demonstra a necessidade de aperfeiçoamentos 

no Termo de Referência dos processos de contratação emergencial por dispensa de licitação para o 

combate da Pandemia do Coronavírus. 

 

É de suma importância a Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços e sua 

assinatura nos documentos de sua autoria. Recomendamos que a assinatura seja legível ou seguida de 

carimbo para melhor identificação. 

 

Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 5541/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, tendo Parecer Jurídico 

favorável emitido pela Procuradoria deste Município.   

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a Secretaria Municipal de Saúde que dê ciência 

deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o 

atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 e 2.2.6 e após, que 

encaminhe o relatório ao Setor de Compras e Licitação  para ciência do mesmo. Ao final que retorne à esta 

Unidade Central de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias -  Saúde 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle Interno 

está à disposição para sana-los.  

 

Santa Teresa-ES, 19 de agosto de 2020. 
 
 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controlador Geral Interno 
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Relatório de Auditoria do Processo de nº 4988/2020 – Processo de Contratação de 
Materiais de Consumo Hospitalares e demais processos apensados 

 
Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Materiais Médico Hospitalar 
 
Valor Total dos Produtos:  R$ 21.537,65 (vinte e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e 

cinco centavos).   

 

Processos de Pagamentos Apensados: 
 
Processo nº 5413/2020 – Pagamento a Empresa Licita Comércio Automotores Transformados Ltda no 
Valor de R$ 13.351,00. 
 
Processo nº 5414/2020 – Pagamento a Empresa A. M. Fernandes ME no Valor de R$ 5.390,00. 
 
Processo nº 5415/2020 – Pagamento a Empresa Ortho Med Saúde Ltda no Valor de R$ 13.351,00. 
 
Processo nº 5416/2020 – Pagamento a Empresa Globo Produtos Hospitalares Ltda EPP no valor de R$ 
418,25. 
 
Processo nº 5448/2020 - Pagamento a Empresa Licita Comércio Automotores Transformados Ltda no 
Valor de R$ 13.351,00. 

 
1. INTRODUÇÃO: 

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

os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e 

efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela 

Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento 

dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de Saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência 

e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, 
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nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 
Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 004988/2020, que trata de 

aquisição de Materiais de Consumo Médico Hospitalar para atender a demanda da Secretaria Municipal de 

Saúde para o desempenho de suas atividades e objetivando atender a necessidade de reposição de 

material para consumo imediato e estoque no almoxarifado central da Secretaria Municipal de Saúde, 

através de  Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93. 

 

1.1 OBJETIVOS: 
 
O objetivo geral da presente auditoria consistiu em atender ao ordenamento legal, detectar possíveis 

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 

do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 
1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993, no artigo 3º do Decreto Municipal nº 

087/2020 e art.4º da Lei Federal nº 13.979/2020. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
 

✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 
 

✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 
 

✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 
 

✓ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020 
 
 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

 

2.1 CHECK LIST 
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Nº do Processo:  4988/2020  

Fornecedor(es):Globo Produtos Hospitalares Ltda – EPP - Semear Distribuidora Eireli – EPP - A. M. 
Fernandes – ME - Licita Comércio de Automotores Transformados Ltda - Ortho Med Saúde Ltda. 
  

Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Materiais Médico Hospitalar 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( x ) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (   ) 

Empenho: 592/2020 – 593/2020 -
594/2020 – 595/2020 – 596/2020
  

Data: 13/04/2020 (Todos) Valor: R$ 418,25 – R$ 
2.142,00 – R$ 5.390,00 – R$ 
13.351,00 – R$ 236,40 

Pagamento:  
Globo Nº 1074/2020 
Semear Nº 953/2020 
AM Fernandes Nº 951/2020  
Licita Nº 952/2020 
Ortho Nº 1030/2020 

Data:  
(29/04/2020) 
(15/04/2020)  
(03/04/2020)  
(13/04/2020)  
(28/04/2020)  

Valor:  
R$ 418,25 
R$ 2.142,00 
R$ 5.390,00  
R$ 13.351,00  
R$ 236,40 

 

Perguntas 
Sim 
Não 
NA 

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

 

O Processo Administrativo de nº 4988/2020 foi protocolado no dia 30/03/2020, autuado, distribuído e 
organizado com capa e numeração sequencial de 01 a 150. 

 

 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere à Aquisição de Materiais Médico Hospitalar Emergencial decorrente da 
Pandemia em razão do Coronavírus para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme descrição e quantidades estabelecidas abaixo: 
 

Item Descrição / Especificação Unidade Quantidade 

01 Álcool 70% Frasco com 1.000 ML  Frasco 490 

02 Álcool em Gel 70% Frasco com 500 G  Frasco 790 

03 Lençol Hospitalar Descartável medindo 90 cm x 2 m Pacote 35 

04 Lençol Hospitalar Descartável medindo 90 cm x 2 m Pacote 9 

05 Lençol Hospitalar Descartável medindo 90 cm x 2 m Pacote 3 

06 Álcool 70% Frasco com 1.000 ML  Frasco 300 

07 Máscara Cirúrgica descartável de tripla camada Caixa 480 

 
 

 
 
 
 
Sim 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O processo de Aquisição de Materiais Médico Hospitalar Emergencial foi protocolado no dia 
30/03/2020, e está compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas 
enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, tratando-
se assim de uma situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º. do Art. 4º. da Lei 
13.979/2020. 

 
 
 
 
Sim 
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4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi Publicado no dia 08/05/2020, no Sitio da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, na ABA Novo 
Corona vírus – Covid 19: 

• Termo de Dispensa de Licitação; 

• Quadro Comparativo de Preços Simples; 

• Autorizações de Fornecimento AFs de nº 174/2020 - 175/2020 - 176/2020 - 177/2020 - 
178/2020; 

• Publicação do Termo de Dispensa no DOM. 

 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR 
– Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 no dia 08/05/2020 e no DOM/ES no dia 11/05/2020. 
 
O termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
Nome do Contratado, Número CNPJ, Valor, Quantitativos, Número do Processo.  
A entrega foi imediata não gerando Contrato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Não foi localizada dentro do processo nenhuma informação em relação inidoneidade da empresa 
contratada. 

 

 
 
 
----- 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme 
determina o Art. 4º E da Lei nº 13.979/2020, se encontra anexado nas fls. 03 a 06 verso deste 
processo, e descreve o objeto como Aquisição de Materiais Médico Hospitalar Emergencial 
decorrente da Pandemia para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 
 
 
Sim 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto Aquisição de Materiais Médico 
Hospitalar para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde - FL. (03) - (quantidades, itens e especificações dos objetos da contratação 
conforme anexo I (14). 

 

- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação A contratação de empresa para 

fornecimento de Materiais Médico Hospitalar atenderá às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
objetivando a demanda da mesma, e Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020 que declara 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de Saúde Pública no Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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em razão do COVID 19, e atender à necessidade de reposição de material para consumo imediato e 
estoque no almoxarifado central da Secretaria para desempenho de suas atividades, sendo que a 
reposição se faz necessária em virtude do baixo estoque que ora se  observa devido ao consumo regular. 
 
A Descrição resumida da solução apresenta  no Termo de Referência, foi informado como modalidade 
de contratação a DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO VI, DA LEI 8.666/93 (EMERGENCIAL) que 
diz:  
“nos casos de emergência ou calamidade  pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos”. 
 

Critérios de medição e pagamento os pagamentos referentes as notas de empenho dos materiais 
adquiridos serão efetuados em até 10 dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente 
atestadas pelo fiscal designado para o contrato.  

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada, e itens (11.1 a 11.8) - fls.05. 

 

 
O Termo de Referência contém informações relativas a: 
 

Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Item 2: Objeto – Contratação de empresa para Aquisição de Materiais Médico Hospitalar Emergencial para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Quantidade, itens e especificações dos objetos 
constam destacados na folha 11. 
 
Item 3: Justificativa – A contratação de empresa para fornecimento de Materiais Médico Hospitalar 
atenderá às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a demanda da secretaria, e 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de Saúde 
Pública no Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19, e atender a 
necessidade de reposição de material para consumo imediato e estoque no almoxarifado central da 
Secretaria para desempenho de suas atividades. 
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Artigo 24 Inciso IV da Lei nº 
8.666/1993. 
 
Item 5: Do Local e da Entrega – O Contratado procederá a entrega dos produtos no Setor de 
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. A entrega será em até 10 (dez) dias consecutivos após o 
recebimento da Autorização de Fornecimento e itens (5.1 a 5.10). 
 

Item 6: Garantias – Validade mínima de 12 (Doze) meses a partir do recebimento do material, e durante o 
prazo de validade a Contratada estará obrigada a substituir o material defeituoso, sem ônus e trocar o 
material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da comunicação da Contratante, sem ônus. 

 

Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme itens 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls.04 e verso). 

 

Item 8: Obrigações da Contratante - Conforme itens 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls. 04 verso). 
 

Item 9: Avaliação do Custo - O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante planilha 
de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme orçamento 
apensados nas (folhas 18/42) e itens (9.1 a 9.3). 

 

Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de “Gerente 
da Atenção Primária”, conforme os itens 10.1 a 10.3 do Termo de Referência. (Verso da Fls. 06). 
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Item 11: Pagamento – Os pagamentos referentes as notas de empenho dos materiais adquiridos serão 
efetuados em até 10 dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelo 

fiscal designado para o contrato.  

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada, e itens (11.1 a 11.8) - fls.05. 

 

Item 12: Vigência do Contrato – O Contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos, não podendo 
ultrapassar o respectivo crédito orçamentário. 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes 
deste instrumento correrão através da dotação orçamentária: 
 
Classificação Funcional Programática: 012020.1030100622.144 – Manutenção das Atividades da Atenção 
Básica à Saúde; 
Elemento de Despesas: 30903000000 – Material de Consumo – FR: 1211 - Ficha: 30 
 

Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (Verso das fls.05, e 
fls.06). 

 

Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação. 
  
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas por meio de Sítios eletrônicos especializados, e através de 
Cotação de Material /Serviços com potenciais fornecedores (fls. 18/42). 

 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 012020.1030100622.144 – Manutenção das Atividades da 
Atenção Básica à Saúde; 
Elemento de Despesas: 30903000000 – Material de Consumo – FR: 1211 - Ficha: 30 

 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde no 
Processo – (Fls. 06 Verso).  

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF. 
 
Consta: 
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9.1) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – (Fls. 108 / 94 / 82 / 122 / 147). 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União (Fls. 
105/91/79/119/142) 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ (Fls. 
104/90/78/118/144) 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal (Consta Certidão nas Fls.117 e 143 das Empresas 
Licita Consultoria e Comércio de Veículos Eireli e Ortho Med Saúde Ltda ME.  
(Não consta a Certidão Municipal das Empresas Globo Produtos Hospitalares Ltda, Semear 
Distribuidora Eireli e A.M. Fernandes). Há no processo print do site do Município mostrando a 
tentativa das Empresas de emitirem a certidão, e devido ao fato das mesmas não estarem 
cadastradas não foi possível a emissão da CND.  
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS (Fls. 106/92/80/120/145) 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista -CNDT - (Fls. 107/93/81/121/146) 
9.7) Não consta a declaração de: “Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de menor 
aprendiz, conforme Art. 7º da CF”. 

 

 
Sim 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020). 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 10 (dez) dias após a apresentação das respectivas 
notas fiscais, devidamente atestadas pelo(a) Fiscal do Contrato. 

 

 
 
 
N/A 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
A Lei nº 13979/2020, Artigo 4º - B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. 
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de Pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de Risco e Segurança de pessoa. 
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 
 
Conforme a justificativa na fls. 03 a aquisição por dispensa levou em consideração o Decreto 
Municipal de nº 087/2020 no qual foi Declarado Situação de Emergência de Saúde pública no 
Município de Santa Teresa – ES, enquadrado no Art. 24 Inciso IV da Lei nº 8.666/1993, para aquisição 
de Materiais Médico Hospitalar Emergencial. 

  

 
 
 
 
Sim 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em 
tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa 
para a administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não 
algum contrato ou Ata referente a aquisição de Materiais Médico Hospitalar Emergencial. 
 

 
 
 
 
 
 
Não 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
Consta neste processo o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação. (Fls. 
54/57). 
 

 
 
Sim 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo, sendo os orçamentos das Empresas vencedoras nas fls. 18, 19, 
20, 21, 22 e 23 os de melhor preço, justificando assim a escolha dos fornecedores pelo Município, 
como demonstrado no Quadro Comparativo de Preço Simples (fls. 49/52). 
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Produto e 

Quantidade 
Média Empresa / Valor 

Unit. / Valor Total 
Empresa / Valor 

Unit. / Valor Total 
Empresa / Valor Unit.   / 

Valor Total 

Álcool 70% Frasco 
com 1.000 ML x 

490 Frasco 

22,18 
de 

04 Fornece 
dores 

A M Fernandes ME 
– 11,00 o Frasco – 

Total = 5.390,00 

Doctor Lab Produtos 
– 19,90 o Frasco – 
Total = 9.751,00 

Licita Comércio Automotores - 
31,90 o Frasco – Total = 

15.631,00 

Álcool 70% Frasco 
com 1.000 ML x 

300 Frasco 

17,65 
De 03 

Fornece 
dores 

Semear Distrib. 
Eireli – 7,14 o 

Frasco – Total = 
2.142,00 

Doctor Lab Produtos 
– 19,90 o Frasco – 
Total = 5.970,00 

Industria e Cosméticos 
Carvalho – 25,90 o Frasco – 

Total = 7.770,00 

 
Álcool em Gel 70% 
Frasco com 500 G 

x 790 Frasco 
 

21,17 
de 

04 Fornece 
dores 

Licita Comércio 
Automotores – 

16,90 o Frasco – 
Total = 13.351,00 

Vivamed Com. E 
Repr. De Mat. 

Hospitalar – 19,90 o 
Frasco – Total = 

15.721,00 

 
A M Fernandes ME – 28,99 o 
Frasco – Total = 22.902,10 

Lençol de Papel 
Hospitalar – largura 
90 cm x 2 mts – 35 

Pacote 

23,98 
de 

03 fornece 
dores 

Globo Prod. 
Hospitalares – 

11,95 o Pacote – 
Total = 418,25 

Ires Maria Lorenzet 
Ludke – 29,99 o 
Pacote – Total = 

1.049,65 

Ortoponto Com. De Produtos 
de Ortopedia – 30,00 o Pacote 

– Total = 1.050,00 

Lençol de Papel 
Hospitalar – largura 
90 cm x 2 mts – 9 

Pacote 

26,33 
de 

03 fornece 
dores 

Ortho Med Saúde 
Ltda – 19,00 o 

Pacote – Total = 
171,00 

Ires Maria Lorenzet 
Ludke – 29,99 o 
Pacote – Total = 

269,91 

OrtopontoCom. De Produtos 
de Ortopedia – 30,00 o Pacote 

– Total = 270,00 

Lençol de Papel 
Hospitalar – largura 
90 cm x 2 mts – 3 

Pacote 

27,26 de 
03 

fornece 
dores 

Ortho Med Saúde 
Ltda – 21,80 o 

Pacote – Total = 
65,40 

Ires Maria Lorenzet 
Ludke – 29,99 o 
Pacote – Total = 

89,97 

OrtopontoCom. De Produtos 
de Ortopedia – 30,00 o Pacote 

– Total = 90,00 

Máscara Cirúrgica 
descart. – Caixa 

com 50 Unid, - 480 
Caixas 

60,47 
De 3 

Fornece 
dores 

Semear Distrib 
Eireli – 40,00 a cx – 

Total = 19.200,00 

Shop Grupo S/A – 
69,90 a Cx – Total = 

33.552,00 

Prime Cirurgica Dist. Mat. 
Equip. – 71,50 a Cx. – Total = 

34.320,00 

 
1) O item Máscara Cirúrgica descart. foi anulado conforme nota de anulação de empenho nº 08/2020 fl. 
150, devido ao fato da empresa encaminhar por e-mail (fls. 148) a solicitação de cancelamento de entrega 
deste item, pois o fornecedor não tem previsão de entrega.  
O gerente de atenção primária informou que tendo em vista que o município já havia adquirido através de 
outro processo (5461/2020) a quantidade suficiente para atender a demanda por um período de 2 meses, o 
setor responsável dará início a novo pedido de compra após este período. 
 
2) O item Lençol Hospitalar descartável foi adquirido através das empresas Ortho Med Saúde e Globo 
Prod. Hospitalares em quantidades em valores diferentes conforme abaixo, pois a empresa Globo não 
possuía a quantidade total a ser entregue, e a empresa Ortho Med possuía a quantidade, porém com 
marcas e valores diferentes: 

✓ Ortho Med Saúde – 9 Pacotes c/ 10 unidades – R$ 19,00 
✓ Ortho Med Saúde – 3 pacotes c/10 unidades – R$ 21,80 
✓ Globo Prod. Hospitalares – 35 pacotes c 10/unidades – R$ 11,95 

 
3) O item Álcool 70% Frasco com 1.000 ML foi adquirido através das empresas A M Fernandes e Semear 
Distribuidora em quantidades em valores diferentes conforme abaixo, pois a empresa Semear não 
possuía a quantidade total a ser entregue: 

✓ A M Fernandes - 490 Frascos – R$ 11,00 
✓ Semear Distribuidora – 300 Frascos – R$ 7,14 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, 
do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada por meio de Sítios eletrônicos especializados, e através de 
Cotação de Material/Serviços com potenciais fornecedores conforme (fls.18/42). 
 
Foi verificado que o Quadro Comparativo de Preços Simples nas fls. 49/52, demonstrando que o 

 
 
 
 
Sim 
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valor dos produtos das Empresas vencedoras foi o menor entre os orçamentos e as pesquisas de 
preço realizadas pelo Município. 
 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi Publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR 
– Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 08/05/2020. Também foi publicado no Diário Oficial 
dos Municípios / DOM: em 11/05/2020. 
 

 
 
 
Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
Localizamos no processo as Notas de Pré Empenho: 

 

• Nota de Pré Empenho de n° 0000066/2020 com data do dia 31/03/2020 em nome da Empresa 
Globo Produtos Hospitalares Ltda. EPP - no valor de R$ 418,25 fls. 58; 

 

• Nota de Pré Empenho de nº 0000067/2020 com data do dia 02/04/2020 em nome da Empresa 
Semear Distribuidora Eireli – EPP no valor de R$ 21.342,00 fls. 59, sendo anulado posteriormente o 
valor de R$ 19.200,00 conforme Nota de Anulação de Empenho de nº 00008/2020 fls. 150.  

 

• Nota de Pré Empenho de nº 0000068/2020 com data do dia 02/04/2020 em nome da Empresa 
A M Fernandes ME no valor de R$ 5.390,00 fls. 60. 

 

• Nota de Pré Empenho de nº 0000069/2020 com data do dia 02/04/2020 em nome da Empresa 
Licita Comércio Automotores Transformados Ltda no valor de R$ 13.351,00 fls. 61. 
 

• Nota de Pré Empenho de nº 0000070/2020 com data do dia 02/04/2020 em nome da Empresa 
Ortho Med Saúde Ltda no valor de R$ 236,40 fls. 62. 

 

 
 
 
 
 
 
Sim 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega de todo material foi imediata e o 
Empenho é Ordinário e o prazo para pagamento é em até 10 (dez) dias consecutivos após a entrega 
dos materiais e mediante a apresentação da Nota Fiscal. 

 
Houve celebração de Instrumento de Compromisso de Compra e Pagamento com as empresas 
fornecedoras dos materiais, conforme fls. 12 a 17 do processo: 

- Ortho Med. Saúde Ltda 
- Globo Produtos Hospitalares Ltda 
- Licita Com. Automotores Transformados Ltda 
- A.M. Fernandes ME 
- Semear Distribuidora Eirelli EPP 
 

 
 
 
 
N/A 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve Celebração de Contrato. 

 
 
N/A 

 

2.1.1 – Constatações Recomendações: 

 

Foi verificado no site oficial do Município em 08/05/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava 

Publicada de acordo como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de Sítios eletrônicos especializados ou domínio, e através 

de Cotação de Material/Serviços com potenciais fornecedores conforme (fls. 18/42). 

 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com o valor 

de mercado, constatamos através de verificação de aquisições similares no Portal de Transparência de 

Outros, Municípios, Internet, e Painel de Preços do Governo Federal e obtivemos os valores descritos 

abaixo: 

 

Item 01 - Álcool 70% Frasco com 1.000 ml. 

 

Município / Órgão 

Oficial 

Quanti

dade 

Valor Unitário Empresa Fornecedora 

Fundo Municipal de 
Saúde de Santa Teresa 

490 
frascos 

R$ 11,00 - 1.000 ml, o 
frasco de 5.000 ml 
valor de R$ 55,00 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 
Empresa: A.M. Fernandes 

Fundo Municipal de 
Saúde de Santa Teresa 

300 
frascos 

 
R$ 7,14 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 

Empresa: Semear Distribuidora 

Fundo Municipal de 
Saúde de Cachoeiro de 

Itapemirim 

1.200 
unid. 

R$ 17,00 Site Oficial do Município 
Empresa: Bremem Comércio e 

Serviços Ltda ME 

Fundo Municipal de 
Saúde de Nova Venécia 

5.000 
unid. 

R$ 14,00 Site Oficial do Município 
Empresa: MP Comércio e Serviços 

Ltda - ME 

Fundo Municipal de 
Saúde da Serra 

3.000 
unid. 

R$ 16,38 Site Oficial do Município 
Empresa: Beriza Comércio de Limpeza 

Ltda 

Painel de Preços do 
Governo Federal 

---------- 
---------- 

R$ 19,55 
 

Painel de Preços do Governo Federal 
Preços últimos 60 dias. 

 

Constatamos de acordo com a tabela comparativa que o valor pago pelo Município foi abaixo do valor 

praticado no mercado, em se comparando com outros municípios e o Painel de Preços do Governo 

Federal 

 

Ressaltamos que foi adquirido pela municipalidade junto a Empresa A M Fernandes 98 frascos de Álcool 

70% com 5 litros cada, sendo equivalente a solicitação de compra que foi de 490 frascos de 1.000 ml. 

O restante do produto foi adquirido pela empresa Semear Distribuidora na quantidade de 300 fr de 1.000 

ml ao valor de R$ 7,14. 

 

Item 02 - Álcool em Gel 70% Frasco com 500 ml 

 

Município / Órgão 

Oficial 

Quantid. Valor Unitário Empresa Fornecedora 

Fundo Municipal de 
Saúde de Santa 

Teresa 

790 
frascos 

R$ 16,90 o frasco Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 

Empresa: Licita Comércio Automotores 

Fundo Municipal de 
Saúde da Serra 

3.000 
unid. 

R$ 16.38 unid. Site Oficial do Município 
Empresa: Beriza Comércio de Limpeza 

Ltda 

Fundo Municipal de 
Saúde de Guarapari 

15.000 
unid. 

R$ 12,98 unid. Site Oficial do Município 
Empresa: Impacta Química do Brasil 

Fundo Municipal de 
Saúde de Linhares 

5.000 
unid. 

R$ 12,98 unid. Site Oficial do Município 
Empresa: KLB Indústria de Cosméticos 

Eireli 

Fundo Municipal de 
Saúde de Cariacica 

6.000 
unid. 

R$ 12,97 unid. Site Oficial do Município 
Empresa: MP Comércio e Seviços 
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Eirelli 

Painel de Preços do 
Governo Federal 

---------- 
---------- 

R$ 18,36 
 

Painel de Preços do Governo Federal 
Preços últimos 90 dias. 

 

Constatamos que o valor pago pelo Município foi maior do que a aquisição de outros Municípios, porém a 

quantidade adquirida pelo Município foi menor do que a quantidade adquirida pelos outros Municípios. E 

menor em relação à média verificado no Painel de Preços do Governo Federal 

 

Item 03 - Lençol Hospitalar Descartável – largura 90 cm x 2 mt – embalagem com 10 unid. - TNT 

 

Município / Órgão 

Oficial 

Quantid. Valor Unitário Empresa Fornecedora 

Fundo Municipal de 
Saúde de Santa 

Teresa 

35 Pacotes com 
10 unid. 

Totalizando  
 350 unid. 

R$ 11,95 
R$ 1,95 a 
unidade 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 

Empresa: Empresa Globo Prod. 
Hosp. Ltda EPP 

Fundo Municipal de 
Saúde de Santa 

Teresa 

09 Pacotes com 
10 unidades 
Totalizando  

 90 unid. 

R$ 19,00 o 
pacote – R$ 
1,90 a unid. 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 

Empresa: Ortho Med Saúde Ltda 

Fundo Municipal de 
Saúde de Santa 

Teresa 

03 Pacotes com 
10 unidades 
totalizando  
 30 unid. 

R$ 21,80 o 
pacote – R$ 
2,18 a unid. 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 

Empresa: Empresa Ortho Med Saúde 
Ltda 

Fundo Municipal de 
Saúde de Linhares  

20.000 unidades R$ 1,58 a unid. Site Oficial do Município 
Empresa: Max Medical Com. De Prod. 

Médicos Hosp. Ltda M 

Painel de Preços do 
Governo Federal 

---------- 
---------- 

R$ 2,63 
R$ 1,40 

Painel de Preços do Governo Federal 
Preços últimos 60 dias. 

 

Constatamos que o valor pago pela municipalidade está condizente em se comparando com a pesquisa 

realizada no Painel de Preços do Governo Federal e com outro município 

 

O item Máscara Cirúrgica descart. foi anulado conforme nota de anulação de empenho nº 08/2020 fl. 150, 

devido ao fato da empresa encaminhar por e-mail (fls. 148) a solicitação de cancelamento de entrega deste 

item, pois o fornecedor não tem previsão de entrega.  

 

O gerente de atenção primária informou que tendo em vista que o município já havia adquirido através de 

outro processo (5461/2020) a quantidade suficiente para atender a demanda por um período de 2 meses, o 

setor responsável dará início a novo pedido de compra após este período. 

 

2.1.1.1 Da falta de Documentação de Regularidade Fiscal – Artigo 4º - F da Lei 13.979/2020 

 

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados: 

 
✓ Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (faltou de todas as empresas). 

 
✓ Certidão Negativa com a Fazenda Municipal (faltou das empresas: Globo Produtos Hospitalares 

Ltda, Semear Distribuidora Eireli e A.M. Fernandes. 
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Obs.: Há no processo print do site do Município mostrando a tentativa das Empresas de emitirem a 

certidão e devido ao fato das mesmas não estarem cadastradas não foi possível a emissão da 

CND.  

 

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

2.1.1.2 Da não identificação do servidor responsável pela coleta dos orçamentos   
 

Não constatamos identificação da assinatura do servidor responsável pela coleta dos orçamentos como 

solicitado na Conclusão do Parecer Jurídico fls.57.   

 

Obrigatoriedade da Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços, nos termos item 

9.1.1 da Portaria 804, de 13/11/2018 do Ministério da Justiça que assim dispõe: 

 

“É obrigatória a identificação do servidor responsável pela cotação de preços E A ASSINATURA NOS 

DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA (Acordão TCU nº 909/07 – 1ª Câmara)”.  

 

Recomendamos que o servidor responsável pela cotação de preços sempre se identifique através de 

assinatura legível ou carimbo de identificação afim de atender a Portaria supracitada no Parecer Jurídico. 

 

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

Verificamos que o processo 004988/2020 teve início no dia 30/03/2020 e sua tramitação se deu conforme 

as datas: 

 

Tabela 01: 

Pré Empenho Empenho Autorização 
de 

Fornecimento 

Nota Fiscal Atesto do 
Fiscal do 
Contrato 

Liquidação Pagamento 

02/04/2020 13/04/2020 14/04/2020 13/04/2020 15/04/2020 13/04/2020 13/04/2020. 

 

Pagamento do Item 02 do Processo de Compra nº 4988/2020 a Empresa Licita Comércio Automotores 

Transformados Ltda no valor de R$ 13.351,00 através do Processo nº 5413/2020 - 790 frascos de Álcool 

em Gel 70% 500 ml.  

 

Verificamos que a Nota fiscal foi emitida um dia antes da autorização de Fornecimento; 

A Liquidação no sistema contábil foi realizada 2 dias antes do Atesto do Fiscal de Contrato na Nota Fiscal; 

O pagamento foi realizado antes do Atesto do Fiscal. 

 

Foi localizado dentro do processo de pagamento, a manifestação da Secretária de Saúde informando que 

a emissão da nota fiscal se deu antes da AF e consequentemente paga no dia 13/04/2020 para garantir a 

aquisição dos itens, considerando a dificuldade que encontraram para a aquisição dos insumos médicos 

hospitalares (fls. 10 do processo de pagamento nº 5413/2020). 

 

Tabela 02: 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

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

 

Pré Empenho Empenho Autorização 
de 

Fornecimento 

Nota Fiscal Atesto do 
Fiscal do 
Contrato 

Liquidação Pagamento 

02/04/2020 13/04/2020 14/04/2020 01/04/2020 15/04/2020 13/04/2020 03/04/2020. 

 
Pagamento do Item 01 do Processo de Compra nº 4988/2020 a Empresa A. M. Fernandes ME no valor de 

R$ 5.390,00 através do Processo nº 5414/2020 - 490 frascos de Álcool 70% 1.000 ml.   

 

Verificamos que a Nota fiscal foi emitida 13 dias antes da autorização de Fornecimento e 12 dias antes do 

empenho; 

A Liquidação no sistema contábil foi realizada 2 dias antes do Atesto do Fiscal de Contrato na Nota Fiscal; 

O pagamento foi realizado 12 dias antes do Atesto do Fiscal. 

 

Foi localizado dentro do processo de pagamento, a manifestação da Secretária de Saúde informando que 

a emissão da nota fiscal se deu antes da AF e consequentemente paga no dia 03/04/2020 para garantir a 

aquisição dos itens, considerando a dificuldade que encontraram para a aquisição dos insumos médicos 

hospitalares (fls. 11 do processo de pagamento nº 5414/2020). 

 

Consta anexado na fl. 17, e-mail da empresa A M Fernandes datado de 03/04/2020 solicitando o 

pagamento antecipado. 

 
Tabela 03: 

Pré Empenho Empenho Autorização 
de 

Fornecimento 

Nota Fiscal Atesto do 
Fiscal do 
Contrato 

Liquidação Pagamento 

02/04/2020 13/04/2020 14/04/2020 13/04/2020 16/04/2020 15/04/2020 15/04/2020 

Pagamento do Item 01 do Processo de Compra nº 4988/2020 a Empresa Semear Distribuidora Eireli no 

valor de R$ 2.142,00 através do Processo nº 5448/2020 - 300 frascos de Álcool 70% 1.000 ml.   

 

Verificamos que a Nota fiscal foi emitida 01 dia antes da autorização de Fornecimento; 

A Liquidação no sistema contábil foi realizada 1 dia antes do Atesto do Fiscal de Contrato na Nota Fiscal; 

O pagamento foi realizado 01 dia antes do Atesto do Fiscal. 

 

 Tabela 04: 
Pré Empenho Empenho Autorização 

de 
Fornecimento 

Nota Fiscal Atesto do 
Fiscal do 
Contrato 

Nota De 
Liquidação 

Nota de 
Pagamento 

02/04/2020 13/04/2020 14/04/2020 01/04/2020 15/04/2020 27/04/2020 29/04/2020 

 
Pagamento do Item 03 do Processo de Compra nº 4988/2020 a Empresa Ortho Med Saúde Ltda no valor 

de R$ 236,40 através do Processo nº 5415/2020 - 12 Pacotes de Lençol Hospitalar Descartável – largura 

90 cm x 2 mts – embalagem com 10 unidades.     

 
Verificamos que a Nota fiscal foi emitida 13 dias antes da autorização de Fornecimento e 12 dias antes do 

empenho; 

 
Tabela 05: 

Pré Empenho Empenho Autorização 
de 

Fornecimento 

Nota Fiscal Atesto do 
Fiscal do 
Contrato 

Nota De 
Liquidação 

Nota de 
Pagamento 

02/04/2020 13/04/2020 14/04/2020 01/04/2020 15/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 
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Pagamento do Item 03 do Processo de Compra nº 4988/2020 a Empresa Globo Produtos Hospitalares 

Ltda no valor de R$ 418,25 através do Processo nº 5416/2020 - 35 Pacotes de Lençol Hospitalar 

Descartável – largura 90 cm x 2 mts – embalagem com 10 unidades.     

 

Verificamos que a Nota fiscal foi emitida 13 dias antes da autorização de Fornecimento e 12 dias antes do 

empenho; 

 

O item 11 do Termo de Referência – Pagamento - estabelece as seguintes condições: 
 
- 11.1 - Os pagamentos referentes às Notas de Empenho adquiridos serão efetuados em até 10 (dez) dias 
após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelo fiscal designado para o 
Contrato. 
 
- 11.2 Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida 
qualquer pendência com a Contratada. 
 
Fica claramente evidenciado que algumas Notas fiscais e alguns pagamentos foram realizados sem prévio 

empenho, conforme abaixo: 

 

- Tab. 02: Nota Fiscal e Pagamento foram anteriores ao Empenho. 

- Tab. 04: Nota Fiscal anterior ao Empenho. 

- Tab. 05: Nota Fiscal anterior ao Empenho. 

 

 A lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 diz em seu artigo 10: 

 

“A Emissão da Ordem de Fornecimento ou de serviços e/ou a assinatura do termo de contrato, na forma 

desta lei Complementar, independem de existência de prévio empenho, desde que haja declaração de 

disponibilidade financeira exarada pela autoridade competente devidamente formalizada nos autos”. 

Recomendamos que todos os processos cuja a Emissão da Ordem de Fornecimento ou de serviços e/ou a 

assinatura do termo de contrato seja anterior a Emissão do Empenho, possua declaração de disponibilidade 

financeira exarada pela autoridade competente devidamente formalizada nos autos. 

 

3.CONCLUSÃO:   

                             
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 004988/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993, artigo 3º do Decreto Municipal nº 

087/2020 e art.4º da Lei Federal nº 13.979/2020, contendo Parecer favorável pela Procuradoria deste 

Município. 

 

É de suma importância a Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços e sua 

assinatura nos documentos de sua autoria. Recomendamos que a assinatura seja legível ou seguida de 

carimbo para melhor identificação 

  

Após todas as verificações e constatações, recomendamos que a secretaria municipal de Saúde dê ciência 

deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o 

atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.1.1.1, 2.1.1.2 e 2.1.1.3, e após, que encaminhe o 

relatório ao Setor de Compras e Licitação  para ciência do mesmo. Ao final que retorne à esta Unidade 
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Central de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle Interno 

está à disposição para sana-los.     

 
Santa Teresa-ES, 09 de julho de 2020.  

 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controlador Geral Interno 

 

 

Relatório de Auditoria do Processo de nº 005907/2020 – Processo de Aquisição de 
Materiais Hospitalares (Teste Rápido para Covid – 19 e Tubo de Coleta a Vácuo)  

 
Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares.   
 

Valor Total: R$ 24.240,00 (vinte mil duzentos e quarenta reais).   
 
1. INTRODUÇÃO: 

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

os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e 

efetivo funcionamento de sistemas de Controles Internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela 

Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento 

dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações 

públicas.3012 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de Saúde 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência 

e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, 

nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo de n° 005907/2020, que se 

refere a aquisição do materiais hospitalares (Teste rápido para Covid 19 e Tubo de Coleta a Vácuo) para 

atender a demanda das Unidades de Estratégias de Saúde da Família para o desempenho de suas 

atividades.  

 
 
1.1 OBJETIVOS: 

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

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 

do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 

1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 

 

✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 

 

✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 

 

✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020. 

 

✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020. 

 

✓ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020. 

 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 
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2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

2.1 CHECK LIST 

 
 

Nº do Processo: 005907/2020 

Fornecedores: Multilaser Industrial S/A e Rilab Hospitalar Ltda. 

Objeto: Aquisição de Material Hospitalar (Teste Rápido para COVID-19 e Tubo de Coleta a Vácuo) 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( x ) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (  ) 

Empenho: 751/2020 – 752/2020 Data: 16/06/2020 Valor: R$ 24.000,00 e R$ 240,00 

Pagamento:  
1814/2020 
1872/2020 

Data:  
30/04/2020 
12/08/2020 

Valor: 
R$ 24.000,00 
R$ 240,00 

 

Perguntas 
Sim 
Não 
NA 

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

 

O Processo Administrativo de nº 005907/2020, foi protocolado no dia 06/05/2020, autuado, 
distribuído e organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de 01 a 203. 

 

 
 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Hospitalares (Teste 
Rápido para COVID-19 e Tubo de Coleta a Vácuo), para atender a demanda das Unidades de 
Estratégias de Saúde da Família para desempenho de suas atividades, decorrente da Pandemia em 
razão do Corona Vírus. 
 

Item Descrição Especificação Quantid
ade 

Unida
de 

01 Tubo de Coleta a Vácuo para coleta sanguínea com volume fixo de 4 
ml contendo Gel Separador no Fundo e Ativador de Coágulo 
Vaporizado na Parede Interna. Tampa Vermelha 

400 UN 

02 Teste Imunocromatográfico para Detecção Rápida e qualitativa dos 
anticorpos Anti COVID 19 IgG/IgM, em amostras de sangue total, 
soro ou plasma humano. Dispositivo de teste Conta Gotas 
descartáveis (para todos os tipos de amostras) Tampão diluente. 
Instrução de uso 

300 UN 

 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde 
Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe 
sobre as medidas de enfrentamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem 
sobre as medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019. 
 
Considerando que o Teste Rápido é um teste qualitativo para triagem e auxílio diagnóstico e 
possibilita um ensaio imunocromatográfico para a detecção rápida e qualitativa dos anticorpos 
IgG/IgM da síndrome  aguda grave por coronavírus, em amostras de sangue total, soro ou pasma 
humano, sendo então usado como ferramenta para auxílio no diagnóstico da doença por infecção 
por Covid-19, causada por SARS-Cov-2. 

 
 
 
 
Sim 
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Considerando a importância da identificação dos casos e consequentemente aplicação de medidas 
de isolamento para evitar a progressão da disseminação da doença no município, e também 
notificação, manejo e condutas conforme cada caso. 

 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Aquisição de Materiais Hospitalares (Teste Rápido para COVID-19 e Tubo de Coleta a 
Vácuo) foi protocolado no dia 06/05/2020 e está compreendido no período da pandemia em razão do 
Covid 19, e aplica-se apenas enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de 
importância internacional, tratando-se assim de uma situação temporária conforme determina o 
Parágrafo 1º do art. 4º  da Lei 13.979/2020. 
 

 
 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 17/06/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO 
CORONA VÍRUS – COVID – 19: 

✓ Termo de Dispensa de Licitação 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples 

✓ Autorização de Fornecimento 222/2020 e 223/2020   
✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES. 

 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR 
– na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19 em 17/06/2020 e também no DOM/ES 16/06/2020. 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
O Nome do Contratado, o Número do CNPJ, o Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega 
foi imediata não gerando Contrato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Consta Declaração da Empresa Multilaser (fls. 169) e empresa Rilab Hospitalar Ltda (fls. 186). 
 

 
 
 
Não 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme 
determina o Art. 4º E da Lei nº 139798/2020, e se encontra anexado às folhas 04 a 14 deste processo, 
e descreve o objeto como contratação de empresa para Aquisição de Materiais Hospitalares (Teste 
Rápido para COVID-19 e Tubo de Coleta a Vácuo), que serão utilizados para o controle e combate do 
novo coronavirus. 
 

 
 
 
Sim 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 

 
 
 

http://www.santateresa.es.gov.br/
http://www.santateresa.es.gov.br/
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III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto Contratação de empresa para aquisição 
de Materiais Hospitalares (Teste Rápido para COVID-19 e Tubo de Coleta a Vácuo) para atender a 
demanda das Estratégias de Saúde da Família para desempenho de suas atividades. 
 
Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação Considerando que o Teste Rápido é um 
teste qualitativo para triagem e auxílio diagnóstico e possibilita um ensaio imunocromatográfico para a 
detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IgG/IgM da síndrome  aguda grave por coronavírus, em 
amostras de sangue total, soro ou pasma humano, sendo então usado como ferramenta para auxílio no 
diagnóstico da doença por infecção por Covid-19, causada por SARS-Cov-2. 
 
Considerando a importância da identificação dos casos e consequentemente aplicação de medidas de 
isolamento para evitar a progressão da disseminação da doença no município, e também notificação, 
manejo e condutas conforme cada caso. 
 
 
A Descrição resumida da solução apresenta no Termo de Referência, foi informado como modalidade 
de contratação a DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO VI, DA LEI 8.666/93 (EMERGENCIAL) que 
diz:  
“nos casos de emergência ou calamidade  pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos”. 
 
 
Critérios de medição e pagamento em até 30 dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e 
mediante apresentação da Nota Fiscal. 
Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada, e itens (11.1 a 11.8) 
 
O Termo de Referência contém informações relativas a: (Fls. 04/14) 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde 
 
Item 2: Objeto – Contratação de empresa para aquisição de Materiais Hospitalares (Teste Rápido para 
COVID-19 e Tubo de Coleta a Vácuo) para atender a demanda das Estratégias de Saúde da Família para 
desempenho de suas atividades. Quantidade, itens e especificações dos objetos constam no Anexo I, parte 
integrante do Termo de Referência. (Fls. 15). 
 
Item 3: Justificativa – Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de 
Emergência de Saúde Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 
19 e dispõe sobre as medidas de enfrentamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 
dispõem sobre as medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019. 
 
Considerando que o Teste Rápido é um teste qualitativo para triagem e auxílio diagnóstico e possibilita um 
ensaio imunocromatográfico para a detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IgG/IgM da síndrome  
aguda grave por coronavírus, em amostras de sangue total, soro ou pasma humano, sendo então usado 
como ferramenta para auxílio no diagnóstico da doença por infecção por Covid-19, causada por SARS-
Cov-2. 
 
Considerando a importância da identificação dos casos e consequentemente aplicação de medidas de 
isolamento para evitar a progressão da disseminação da doença no município, e também notificação, 
manejo e condutas conforme cada caso. 

 
 
 
 
Sim 
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Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Art. 24 Inciso IV da Lei nº 
8.666/1993. 
 
Item 5: Do Local e da Entrega – O Contratado procederá a entrega dos produtos no Setor de 
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, em entrega imediata do recebimento da comunicação 
expressa na Autorização de Fornecimento e itens 5.1 a 5.10. 
 
Item 6: Validade – Fornecer validade mínima de 12 (doze) meses a partir do recebimento dos produtos. 
Durante a garantia a Contratada estará obrigado a substituir o material defeituoso, sem ônus e trocar o 
material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da Contratante, sem ônus. 
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls. 07 e 08) 
 
Item 8: Obrigações da Contratante – Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls. 08/09)  
 
Item 9: Avaliação do Custo – O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante planilha 
de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme 
orçamentos apensados nas folhas 18/78 - 94/102 – 171 e itens 9.2 e 9.3. 

 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de “Gerente 
da Atenção Primária” e itens 10.1 a 10.3. 
 
Item 11: Pagamento – Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e mediante 
apresentação da Nota Fiscal. 
Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada, e itens (11.1 a 11.8) - fls.10. 
 
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos, não podendo 
ultrapassar o respectivo crédito orçamentário. 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes 
deste instrumento correrão através da seguinte Dotação Orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012.020.10.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência da 
Covid–19; 
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 12140000000 - Ficha: 0000078; 
 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls. 11/13).  
 
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação (fl.13). 
 

VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas através de orçamentos/pesquisa realizada com potenciais 
fornecedores, através de cotação de Material/Serviços conforme Fls. 18/78 - 94/102 - 171. 
 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 012.020.10.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência 
da Covid–19; 
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Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 12140000000 - Ficha: 0000078; 
 

VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde – 
fls. 14. 

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
(Regularidade fiscal e trabalhista – art. 29 da Lei 8.663/93); 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF (incluído pela Medida Provisória 
926/2020). 
 
Consta:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Fls. 168/177  
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Fls. 164/174  
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Fls. 163/173  
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Fls. 160 Empresa Multilaser Industrial S.A  
Não consta da Empresa Rilab Hospitalar Ltda, porém consta a tentativa da Empresa em emitir a 
Certidão Municipal no site da prefeitura conforma consta fls. 172 não tendo êxito, pois a mesma não 
possuía Cadastro no Município; 
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Fls. 165/175; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Fls 166/176 
9.7 – Consta a Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, Conf. Art. 7º da CF. - Fls 169 /186  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva nota 
fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado para o contrato. 

 

 
 
 
N/A 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
A Lei nº 13979/2020, Artigo 4º - B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. 
 
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de Pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de Risco e Segurança de pessoa. 
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência 

 
Conforme a justificativa na fls. 04 a aquisição por dispensa levou em consideração o Decreto 
Municipal de nº 087/2020 no qual foi Declarado Situação de Emergência de Saúde pública no 
Município de Santa Teresa – ES, enquadrado no Art. 24 Inciso IV da Lei nº 8.666/1993, para aquisição 
de Materiais Hospitalares (Teste Rápido para COVID-19 e Tubo de Coleta a Vácuo). 

 

 
 
 
Sim 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em 
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tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa 
para a administração). 
 
Não consta manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum contrato ou 
ata referente a aquisição de Materiais Hospitalares (Teste Rápido para COVID-19 e Tubo de Coleta a 
Vácuo). 
 

Não 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação pretendida no processo – Fls. 
89/92. 
 

 
 
Sim 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo, sendo os orçamentos das Empresas vencedoras na fls 94 e 171 
os de melhores preços, justificando assim a escolha dos fornecedores pelo Município, como 
demonstrado no Quadro Comparativo de Preço Simples (fl. 187/192). 
 

Descrição Especificação e 
Quantidade 

Média 
R$ 

Empresa / 
Valor Unit. / 
Valor Total 

Empresa / 
Valor Unit. / 
Valor Total 

Empresa / 
Valor Unit.   / 
Valor Total 

Tubo de Coleta a Vácuo para coleta 
sanguínea com volume fixo de 4 ml 
contendo Gel Separador no Fundo e 
Ativador de Coágulo Vaporizado na 
Parede Interna. Tampa Vermelha x 

(400 Unidades) 

19,56 
de 
08 

Fornece 
dores 

 

Rilab 
Hospitalar 

Ltda – 0,60 a 
Unidade 

Total = 240,00 

Hospidrogas 
Com. De 

Produtos – 1,00 
a Unid. – Total 

= 400,00 

RGR 
Prestação 

1,30 a Unid. – 
Total = 
520,00 

Teste Imunocromatográfico para 
Detecção Rápida e qualitativa dos 
anticorpos Anti COVID 19 IgG/IgM, 

em amostras de sangue total, soro ou 
plasma humano. Dispositivo de teste 
Conta Gotas descartáveis (para todos 

os tipos de amostras) Tampão 
diluente. Instrução de uso, x (300 

Unidades). 

162,48 
de 18 

Fornece 
dores 

Multilaser 
Indústria 

80,00 a Unid. 
– Total = 
24.000,00 

Comercial 
Suprimentos – 

100,00 a Unid. – 
Total = 

30.000,00 

Rilab 
Hospitalar 

Ltda – 110,00 
a Unid. 
Total = 

33.000,00 

 

 

 
 
Sim 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, 
do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável em sítios eletrônicos e cotações 
realizada com potenciais fornecedores, demonstrando que o valor da Empresa vencedora ficou 
abaixo da média sendo o menor preço entre os orçamentos encaminhados ao Município.  
 
Foi verificado que o Quadro Comparativo de Preços Simples nas fls.187/192, demonstrando que o 
valor dos produtos das Empresas vencedoras foi o menor entre os orçamentos e as pesquisas de 
preço realizadas pelo Município. 
 

 
 
 
 
Sim 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR 
– Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 17/06/2020 e no DOM/ES em 16/06/2020. 
 

 
 
Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 

 
Não 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Não consta no processo Notas de Pré Empenho.  
 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário 
e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e 
mediante apresentação da Nota Fiscal. 
 

 
 
N/A 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato. 
 

 
N/A 

 

2.1.1 – Constatações Recomendações: 

 

Foi verificado no site oficial do Município em 17/06/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava 

Publicada de acordo como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

2.1.1.1 Dos orçamentos e comparações de preços  
 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços de material através dos 

orçamentos das Empresas conforme fls. 18 a 78, 94 a 102 e 171.  

 

Orçamentos anexados ao Processo: 

Empresa Fls

. 

Tubo de 

coleta a 

vácuo 

Teste anti 

Covid 

Observação 

Brasfisio Com. Equip Fisiot. 18 --------------- 340,00 (unid.)  Entrega: 7 dias úteis 

Vai Med Tecnologias em Saúde 20 --------------- 198,00 (unid.) Entrega: 5 dias úteis 

Cromolab 21 120,00(cx com 

100 unid.) 1,20 

461,00 (cx com 

20 testes) 23,05 

Entrega:15/20 dias úteis 

RGR Prestação Serviços e 

Com. 

23 1,30 125,00 (unid.) Entrega: 5 a 10 dias úteis 

Rilab Hospitalar Ltda 24 0,50 143,00 (unid.) --------------- 

Fastmed Comércio lTDA  25 --------------- 135,00 (unid.) Imediata 

Centerlab Central Artigos p/Lab 27 33,00 (cx com 

50 unidades) 

5.800,00 (Kit) Só possui 8 unidades 

Hospidrogas Com Prod.Hospit. 32 1,00 149,00 (unid.) --------------- 

Labvix Comercio e Represent. 34 0,69 150,00 (unid.) --------------- 

Dental Med Sul  35 --------------- 150,00 (unid.) Entrega: 15 dias úteis 

Biomedica  37/

41 

--------------- 150,00 (KIT 

C/25 testes) 

imediata 

Vitória Prod.Hospitalares 42 --------------- 155,00 (unid.) --------------- 

Top Norte Com.Mar.Hospitalar 43 --------------- 155,00 (unid.) Imediata 

Vicente Costa Prod. Médicos 44 --------------- 175,00 (unid.) -------------- 

Efetive Prod. Medicos Hospit. 45/

50 

--------------- 185,00 (unid.) Entrega: 7 dias úteis 

Vivamed Com.Representação 51 1,00 189,00 (unid.) -------------- 

Cirúrgica Itaminas 53 0,40 277,96 (unid.) Entrega: 10 dias úteis 

RME Drogaria Ltda 54 --------------- 239,99 (unid.) -------------- 
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Drogaria Bortolini 55 --------------- 145,00 (unid.)  

ARG Médica 56 --------------- 120,00 (15 kits/ 

300 testes) 

Entrega: 9 dias após o 

depósito bancário 

Ortoponto Com.Prod.Ortopedia 

Supermedy 

65/

78 

---------------- 3.750,00 (cx 

com 25 testes) 

Entrega: até 12/06 (21 

dias) 

 

Obs: 8 fornecedores responderam não possuir o produto (fls. 57/64)/. 

 

Dos fornecedores que cotaram os produtos e conforme o quadro comparativo de preço simples (fls.79/83) 

foram escolhidas as empresas: 

ARG Produtos Médicos – Teste Imunocromagráfico – R$ 120,00  

A M Fernandes - Tubo de Coleta a vácuo – R$ 0,40. 

 

A Empresa Cromolab foi desclassificada por não atender as especificações, conforme página 16 (parecer 

do gerente de atenção primária). 

 

Foram emitidas as notas de pré-empenho (fls. 85/86) a favor das empresas ARG Produtos Médicos e A M 

Fernandes e também emitido o Termo de Dispensa de Licitação (fls. 87). 

 

Porém a empresa A M Fernandes enviou e-mail ao município informando que ser inviável manter a 

proposta, tendo em vista que o fornecedor não mantém o valor ofertado (fls. 170). 

 

Sendo assim, foram solicitadas novas cotações conforme abaixo: 

 

Empresa Fls Tubo de coleta 

a vácuo 

Teste anti Covid Observação 

Mutilaser Industrial S/A 

 

94/98 -------------- 80,00 ---------------- 

Comercial e Sup. 

Ribeiro 

99/102 ------------- 2.50 000 (kit com 25 testes) 

100,00 unidade 

Em estoque 

Rilab Hospitalar Ltda 

 

171 0,60 110,00 Entrega: 5 dias 

 

Diante da desistência de empresas e apresentação de novos orçamentos, foi elaborado um novo quadro 

comparativo de preços (fls.187/192) e, analisando o Quadro Comparativo de Preços dos Orçamentos, 

constatamos os seguintes vencedores dos itens adquiridos: 

 

Item 0001 - Tubo de Coleta a Vácuo - Empresa Vencedora: Rilab Hospitalar Ltda EPP 

EMPRESAS Quant. X Valor Unitário Valor Total 

Cromolab Com. De Equipamentos p/ Laboratório Eireli 400 unid. X R$ 1,20 R$ 480,00 

Rilab Hospitalar Ltda EPP 400 unid. X R$ 0,60 R$ 240,00 

RGR Prestação de Serviços e Comércio Ltda 400 unid. X R$ 1,30 R$ 520,00 

Central de Artigos para laboratórios Ltda 400 unid. X R$ 0,66 R$ 264,00 

Hospidrogas Com. De Produtos Hospitalares Ltda 400 unid x R$ 1,00 R$ 400,00 

Labvix Com. E Representação Ltda 400 unid. X R$ 0,69 R$ 276,00 

Vivamed Com. E Rep. De Mat. Hospitalar Eireli ME 400 unid. X R$ 1,00 R$ 400,00 

* AM Fernandes ME 400 unid. X R$ 0,40 R$ 160,00 

*Desistiu da entrega 
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Item 0002 - Teste Imunocromatográfico para detecção rápida e qualitativa dos anticorpos anti 

covid 19 - Empresa Vencedora: Multilaser Indústria S/A 

EMPRESAS Quant. X Valor 

Unitário 

Valor Total 

*Cromolab Com. De Equipamentos p/ Laboratório Eireli 300 unid. X R$ 23,05 R$ 6.915,00 

Multilaser Indústria S/A 300 unid. X R$ 80,00 R$ 24.000,00 

Comercial Suprimento Ribeiro Ltda 300 unid. X R$ 100,00 R$ 30.000,00 

Rilab Hospitalar Ltda EPP 300 unid. X R$ 110,00 R$ 33.000,00 

*ARG Produtos Médicos e para Laboratórios Eirelli 300 unid. X R$ 120,00 R$ 36.000,00 

RGR Prestação de Serviços e Comércio Ltda 300 unid x R$ 125,00 R$ 37.500,00 

Fastmed Comércio Ltda EPP 300 unid. X R$ 135,00 R$ 40,500,00 

Drogaria Bortolini Ltda ME 300 unid. X R$ 145,00 R$ 43.500,00 

Central de Artigos para Laboratórios Ltda 300 unid. X R$ 145,00 R$ 43.500,00 

Dental Med. Sul Artigos Odontológicos Ltda 300 unid. X R$ 150,00 R$ 45.000,00 

J M M Paula Garcia Distribuidora ME 300 unid. X R$ 150,00 R$ 45.000,00 

Ortoponto Com. De Prod. De Ortopedia Saúde Rec. Ltda 300 unid. X R$ 150,00 R$ 45.000,00 

Hospidrogas Com. De Produtos Hospitalares Ltda 300 unid. X R$ 149,50 R$ 44.850,00 

Labvix Comércio e Representação Ltda 300 unid. X R$ 150,00 R$ 45.000,00 

Vitória Produtos Hospitalares Ltda 300 unid. X R$ 150,00 R$ 46.500,00 

Top Norte Com. De Mat. Médico Hospitalar Eirelli - EPP 300 unid. X R$ 155,00 R$ 46.500,00 

Vicente Costa Produtos Médicos Hospital Ltda ME 300 unid. X R$ 175,00 R$ 52.500,00 

Efetive Produtos Medico-Hospitalar Ltda 300 unid. X R$ 185,00 R$ 55.500,00 

Vivamed Com. E Rep. De Mat. Hospitalar Eirelli ME 300 unid. X R$ 189,00 R$ 56.700,00 

Vaimed Tecnologias em Saúde Ltda 300 unid. X R$ 198,00 R$ 59.400,00 

A M Fernandes ME 300 unid. X R$ 227,96 R$ 68.388,00 

RME Drogaria Ltda EPP 300 unid. X R$ 239,99 R$ 71.997,00 

Brasfisio – Com. De Equip. Fisioterapeuticos Ltda 300 unid. X R$ 340,00 R$ 102.000,00 

* Cromolab - não atende as especificações 

* ARG – Após novas cotações, foi adquirido o produto por um menor preço.  

 

Constatamos que a municipalidade orçou com 23 (vinte e três) Empresas o item 02 do processo.   

 

 

Foi contratada a Empresa Rilab Hospitalar Ltda EPP para fornecer o item 0001 - 400 unidades Tubo de 

Coleta a Vácuo – no Valor Unitário de R$ 0,60 (sessenta centavos), totalizando R$ 240,00 (duzentos e 

quarenta reais). 

 

Foi contratada a Empresa Multilaser Industrial SA para fornecer o item 0002 - 300 unidades de Teste 

Imunocromatográfico – no Valor Unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando R$ 24.000,00 (vinte e 

quatro mil reais). 

Constatamos ainda que o Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde tentou obter orçamentos 

com outras empresas, enviando e-mails, porém não teve êxito nas cotações devido ao fato das empresas 

contatadas não possuírem o medicamento em estoque para uma entrega rápida como o Município 

necessitava.  

 

2.1.1.2 Da Comparação de Preços  

 

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com a média 

praticada no mercado, está Unidade Central de Controle Interno realizou pesquisas em sites oficiais de 
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outros Municípios do Estado do Espírito Santo, no Painel de Preços do Governo Federal e em sites da 

Internet, onde constatamos as seguintes comparações:  

 

Tabela comparativa: Item 01 – Tubo de Coleta a Vácuo 
 

Munícipio/Empresa Quantidade X Valor 
Unitário 

Local da Publicação Oficial Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 400 Unid. x R$ 0,60 Site Oficial do Município – Aba 
Novo Coronavírus – Despesas 

Contratadas. 

Rilab Hospitalar Ltda EPP 

HD Hospitalar 
Distribuidora 

R$ 0,77 Site da HD Hospitalar 
Distribuidora 

HD Hospitalar Distribuidora 

Loja Net Lab R$ 0,72 Site Loja Net Lab Loja Net Lab 

Painel de Preços R$ 0,37 Painel de Preços do Governo 
Federal 

---------- 

 

Pesquisamos em sites de diversos Municípios o item da tabela acima, porém não conseguimos localizar 

em nenhum deles o produto adquirido pela municipalidade afim de comparar os valores. Constatamos 

apenas em sites da Internet e no Painel de Preços para efeito de comparações de valores. Evidenciamos 

de acordo com a tabela o valor do material adquirido pela municipalidade foi na média do mercado.          

 

Tabela comparativa: Item 02 - Teste Imunocromatográfico 

 
Munícipio/Empresa Quantidade X Valor 

Unitário 
Local da Publicação Oficial Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 300 Unid. x R$ 80,00 Site Oficial do Município – Aba 
Novo Coronavírus – Despesas 

Contratadas. 

Multilaser Indústria S/A 

Jaguaré 199,00 Site Oficial do Município de 
Jaguaré 

Equimed Ind e Equip. para 
Labor. e Hospitais 

Linhares 192,00 Site Oficial do Município de 
Linhares 

Fastmed Comércio Ltda EPP 

Ecoporanga 136,00 Site Oficial do Município de 
Ecoporanga 

F. N. Comercio e Repres. 
Prod. Saúde 

 

De acordo com a tabela comparativa acima, constatamos que o valor pago pelo Município foi menor do 

que o valor praticado pelos outros Municípios, ou seja, o valor praticado no mercado no período.   

 

2.1.1.3 Da Publicação Oficial 

 

Constatamos que houve no Processo um Termo de Dispensa de Licitação na fls. 93, publicado no 

DOM/ES (fls. 193), no dia 27/05/2020 sob nº de Extrato 276342 que posteriormente foi retificado (fls. 194 

e 195). O referido Termo estabelecia ganhadoras as Empresas ARG Produtos Médicos e para 

Laboratórios Eireli para fornecer 300 unidades de testes a R$ 120,00 (oitenta reais) a unidade gerando 

um total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) item 0002 e a Empresa AM Fernandes ME para fornecer 

400 unidades de Tubo de Coleta no valor total de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) item 0001.  

 

Constatamos através da folha de informação (fls. 88) verso, que a Empresa AM Fernandes ME vencedora 

do item 0001 não teria condições mais de manter sua proposta, pois a mesma enviou um e-mail (fls. 170) 

para o Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde alegando o fato do seu fornecedor ter 

informado que não tinha como manter o valor ofertado pelo produto, sendo assim ficava inviável a mesma 
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manter a proposta válida para o Município. 

 

Diante do fato, a municipalidade de acordo com despacho do presidente da Comissão Permanente de 

Licitação (fls. 88 verso) realizou outros orçamentos e um novo Quadro Comparativo de Preços, resultando 

novas empresas vencedoras com novos preços dos itens a serem adquiridos.  

 

Foi verificado assim que houve no processo um novo Termo de Dispensa de Licitação (fls. 194) e a 

publicação da retificação do Extrato do Ato nº 276342 publicado no DOM/ES – Diário Oficial dos 

Municípios no dia 27/05/2020 (fls. 195). A Publicação foi no dia 16/06/2020 com o nº de Extrato do Ato 

279940 reconhecendo a dispensa de licitação para aquisição de teste para imunocromatográfico e tubo 

de coleta tendo como ganhadoras as Empresas Multilaser Industrial S.A para fornecer as 300 unidades de 

teste no valor unitário de R$ 80,00 (oitenta reais) totalizando o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil 

reais) e a Empresa Rilab Hospitalar Ltda para fornecer 400 unidades de Tubo de Coleta – Valor Unitário 

de R$ 0,60 (sessenta centavos) totalizando R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).   

 

 

2.1.1.4 Da não identificação do servidor responsável pela coleta dos orçamentos  
 
Não constatamos identificação da assinatura do servidor responsável pela coleta dos orçamentos.  

 

“É obrigatória à identificação do servidor responsável pela cotação de preços E A ASSINATURA NOS 

DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA (Acórdão TCU nº 909/07 – 1ª Câmara)”.  

 

Recomendamos que o servidor responsável pela cotação de preços sempre se identifique através de 

assinatura legível ou carimbo de identificação a fim de atender ao referido acórdão. 

 

 

2.1.1.5 Do Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e Pagamento 

 

Verificamos que o processo 005907/2020 teve início no dia 06/05/2020 e sua tramitação se deu conforme 

as datas: 

 

Produto: Teste para Imunocromatográfico - Empresa: Multilaser Industrial S.A 

 

Pré 
Empenho 

Empenho Autorização de 
Fornecimento 

Nota Fiscal Atesto do 
Fiscal 

Nota De 
Liquidação 

Nota de 
Pagamento 

-------------- 16/06/2020 17/06/2020 13/07/2020 22/07/2020 27/07/2020 30/07/2020 

 
 
Produto: Tubo de Coleta - Empresa: Rilab Hospitalar Ltda 

 

Pré 
Empenho 

Empenho Autorização de 
Fornecimento 

Nota Fiscal Atesto do 
Fiscal 

Nota De 
Liquidação 

Nota de 
Pagamento 

-------------- 16/06/2020 17/06/2020 08/07/2020 10/07/2020 15/07/2020 12/08/2020 

 

Fica claramente evidenciado que as Notas Fiscais foram emitidas após o Empenho e a Autorização de 

Fornecimento, e as mesmas só foram liquidadas e pagas após ter sido devidamente conferida e atestada 

pelo fiscal do contrato.  
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O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada 

em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com 

o referido processo, que só foi pago em 30/07/2020. 

    

 3.CONCLUSÃO:   

                             
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 005907/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no artigo 4° da Lei 13.979/2020, contendo Parecer favorável pela 

Procuradoria deste Município. 

 

É de suma importância a Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços e sua 

assinatura nos documentos de sua autoria. Recomendamos que a assinatura seja legível ou seguida de 

carimbo para melhor identificação. 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a Secretaria Municipal de Saúde que dê ciência 

deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o 

atendimento da Lei 13.979/2020 descritas no item 2.1.1.4. 

 

Pedimos que encaminhe o relatório ao Setor de Licitação para ciência do mesmo. Ao final que retorne ao 

setor de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 
Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle Interno 

está à disposição para sana-los.   

 
 

Santa Teresa-ES, 14 de agosto de 2020.  
 

 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controladora Geral Interna 

 

 

 

Relatório de Auditoria do Processo nº 006052/2020  
 
Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de Serviços Gráficos, para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Valor:  R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).   
 
1. INTRODUÇÃO: 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos, incluindo 

os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e 

efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela 

Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento 

dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência 

e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, 

nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 
Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 006052/2020, que se 
refere a fornecimento de Serviços Gráficos para prosseguir com as ações de combate a pandemia do novo 
corona vírus, como barreiras sanitárias, abordagem de pessoas nas ruas para melhor instrução, e também, 
identificação visível dos profissionais de saúde e equipe de apoio da prefeitura diante das abordagens que 
estão sendo realizadas, realizado através de  Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 24, Inciso IV da 
Lei 8.666/93. 
 

 

1.1 OBJETIVOS: 
 

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

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 

do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 
1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 
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indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
 

✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 
 

✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 
 

✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 
 

✓ Medida Provisória nº 966. De 13/05/2020 
 
 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

 

2.1 CHECK LIST 

 
           CHECKLIST DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

Nº do Processo: 006052/2020 

Fornecedor(es): Impacto Serviços Gerais Ltda ME 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Serviços Gráficos 

  

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( X ) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (    ) 

Empenho: 669/2020 Data: 19-05-2020 Valor: 3.500,00 

Pagamento: 1430/2020 Data: 17/06/2020 Valor: 3.500,00 

 

Perguntas 
Sim 
Não 
NA 

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

O Processo Administrativo de nº 006052/2020, foi protocolado no dia 12/05/2020, autuado, 
distribuído e organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de (01 a 53). 

 

 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere Contratação de empresa para fornecimento de Serviços Gráficos, para atender 
a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus. 

 
 
 
 
Sim 
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Descrição / Produto Quantidade UN 

Serviço de Estampa de Camisa (Impressão de Material de Estampa, com 
fornecimento de camisa 

100 Un 

 
Obs.: Consta na fl. 50 o modelo da camisa estampada. 
 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde 
Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe sobre 
as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem sobre as 
medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019.   
 
Considerando a necessidade de prosseguir com as ações de combate a pandemia do novo corona 
vírus, como barreiras sanitária, abordagem de pessoas nas ruas para melhor instrução, e também, 
identificação visível dos profissionais de saúde e equipe de apoio da prefeitura diante das 
abordagens que estão sendo realizadas. 

 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Aquisição de fornecimento de Serviços Gráficos foi protocolado no dia 12/05/2020 e 
está compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas enquanto 
perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, tratando-se assim 
de uma situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º  da Lei 13.979/2020.  

 

 
 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 29/05/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO 
CORONA VÍRUS – COVID – 19: 

✓ Termo de Dispensa de Licitação 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples 
✓ Autorização de Fornecimento 212/2020. 

✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES. 
 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19 em 29/05/2020 e também no DOM/ES 19/05/2020. 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
O Nome do Contratado, o Número do CNPJ, o Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega 
foi imediata não gerando Contrato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Não foi localizado dentro do Processo nenhuma informação em relação a inidoneidade da empresa 
contratada. 
 

 
 
 
----- 

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


                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

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

 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme 
determina o Art. 4º E da Lei nº 139798/2020, e se encontra anexado às folhas 03 a 13 deste processo, 
e descreve o objeto como contratação de empresa para fornecimento de Materiais Gráficos, que 
serão utilizados para divulgação e orientação aos munícipes para prevenção da possível 
propagação do vírus. 

 

 
 
 
Sim 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto que é a contratação de empresas para 
fornecimento de Materiais Gráficos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde (fls. 03), 
com itens e especificações dos objetos da contratação conforme anexo I do TR.  

• Serviço de Estampa de Camisa (Impressão de Material de Estampa, com fornecimento de Camisa) 
– 100 unidades. 
 

- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação A Contratação de empresa para o 

fornecimento de Materiais Gráficos, atenderá às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
objetivando a demanda da Secretaria. 
Considerando a necessidade de prosseguir com as ações de combate a pandemia do novo corona vírus, 
como barreiras sanitária, abordagem de pessoas nas ruas para melhor instrução, e também, identificação 
visível dos profissionais de saúde e equipe de apoio da prefeitura diante das abordagens que estão seno 
realizadas. 
 
A Descrição resumida da solução apresentada modalidade de contratação: DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
ART. 24, INCISO VI, DA LEI 8.666/93 (EMERGENCIAL)  que diz:  
“nos casos de emergência ou calamidade  pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos”. 

 
O Termo de Referência (Fls. 03/13) contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde 
 
Item 2: Objeto – Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Gráficos para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Quantidade, itens e especificações dos objetos constam no 
Anexo I, (Fls. 19) 
 
Item 3: Justificativa – A Contratação de empresa para o fornecimento de Materiais Gráficos, atenderá às 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a demanda da Secretaria.  
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, que declara Situação de Emergência de saúde pública no 
Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as medidas 
para o enfrentamento da emergência, e a Lei 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona Vírus 
responsável pelo surto de 2019. 
Considerando a necessidade de prosseguir com as ações de combate a pandemia do novo corona vírus, 
como barreiras sanitária, abordagem de pessoas nas ruas para melhor instrução, e também, identificação 
visível dos profissionais de saúde e equipe de apoio da prefeitura diante das abordagens que estão seno 
realizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Art. 24 Inciso IV da Lei nº 
8.666/1993. 
 
Item 5: Do Local e da Entrega – Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (itens 5.1 a 
5.10). 
 
Item 6: Garantias – A Contratada estará obrigada a substituir o material defeituoso, sem ônus e trocar do 
material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da Contratante, sem ônus. 
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls. 06 e 07) 
 
Item 8: Obrigações da Contratante – Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls. 07) 
 
Item 9: Avaliação do Custo – O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante planilha 
de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme orçamentos 
apensados nas folhas 14 a 16. 
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de “Gerente da 
Atenção Primária” (itens 10.1 a 10.3). 
  

Item 11: Pagamento – Os pagamentos referentes as notas de empenho dos materiais adquiridos serão 
efetuados em até 30 dias após a apresentação das respectivas notas fiscais,devidamente atestadas pelo 

fiscal designado para o contrato.  

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada, e itens (11.1 a 11.8).  

 
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os materiais adquiridos, não 
podendo ultrapassar o respectivo crédito orçamentário (fls.09/10). 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes 
deste instrumento correrão através da seguinte Dotação Orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012.012.010.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência da 
Covid–19; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 12140000000- Ficha:79 (fl.10); 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 94/2020, de 13/05/2020 – (fls 22) 
 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls 10/12) 
 
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação (fl.12). 
 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas através de orçamentos/pesquisa realizada com potenciais 
fornecedores, através de cotação de Material/Serviços conforme Fls. 14/16 
 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 012.012.010.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência 
da Covid–19; 
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Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 12140000000 - Ficha: 79 (fl.10); 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 94/2020, de 13/05/2020 – (fls 22) 

 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde – 
fls. 13 do Processo. 

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
(Regularidade fiscal e trabalhista – art. 29 da Lei 8.663/93); 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF (incluído pela Medida Provisória 
926/2020). 
 
Consta:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Não Consta     
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Fls 47; 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Fls 46; 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Fls. 45;  
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Folha 48; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Folha 49; 
9.7 - Não Consta a declaração de: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, 
Conf. Art. 7º da CF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva nota 
fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado para o contrato. 
 

 
 
 
N/A 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
A Lei nº 13979/2020, Artigo 4º - B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. 
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de Pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de Risco e Segurança de pessoa. 
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 

 
“Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos”. 

 
Conforme a justificativa na fls. 03 a aquisição por dispensa levou em consideração o Decreto 
Municipal de nº 087/2020 no qual foi Declarado Situação de Emergência de Saúde pública no 

 
 
 
Sim 
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Município de Santa Teresa – ES, enquadrado no Art. 24 Inciso IV da Lei nº 8.666/1993, para 
contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos. 

 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em 
tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa 
para a administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum 
contrato ou ata referente a aquisição de Materiais Gráficos adquiridos. 
 

 
 
 
 
 
 
Não 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação pretendida no processo – Fls. 
24/27; 
 

 
 
Sim 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo, sendo o orçamento da Empresa vencedora na fl. 14 o de melhor 
preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como demonstrado no Quadro 
Comparativo de Preço Simples (fl. 21). 

 
Descrição / Produto Impacto 

Serviços 
Aguinaldo 
da Silva 

T. Chiaratti 
e Cia. Ltda 

Serviço de Estampa de Camisa (Impressão de Material 
de Estampa, com fornecimento de Camisa) 

3.500,00 4.600,00 5.000,00 

Total 3.500,00 4.600,00 5.000,00 

 
 

 
 
Sim 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, 
do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável  realizada com potenciais fornecedores, 
demonstrando que o valor da Empresa vencedora ficou abaixo da média sendo o menor preço entre 
os orçamentos encaminhados ao Município.   
 
Foi verificado no Quadro Comparativo de Preços Simples as fls. 21 do processo, demonstrando que 
o valor da Empresa vencedora foi o menor entre os orçamentos e as pesquisas de preço realizadas 
pelo Município.   
 

 
 
 
 
Sim 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 29/05/2020 e no DOM/ES em 19/05/2020.     
 

Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Consta no processo a Nota de Pré Empenho de nº 94/2020 de 13/05/2020, no valor de 3.500,00 (fls. 
22). 

 

 
 
Sim 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário e 

 
 
 
N/A 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pelo Fiscal. 
 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato. 
 

N/A 

 
 
2.1.1 - Constatações: 

 

Foi verificado no site oficial do Município em 29/05/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava 

Publicada de acordo como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

As estimativas de preços foram obtidas através de Cotação de Material/Serviços com potenciais 

fornecedores conforme (fls. 14 a 16). 

 

2.1.1.1 Da falta de Documentação de Regularidade Fiscal – Artigo 4º - F da Lei 13.979/2020 

 

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados: 

 
✓ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica  

 

✓ Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (faltou das duas empresas 

 

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

 

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

 

Verificamos que o processo 006190/2020 teve inicio no dia 15/05/2020 e sua tramitação se deu conforme as 

seguintes datas: 

 

Pré 

Empenho 

Empenho Aut.Fornecim

. 

Nota Fiscal Atesto da 

Nota 

Fiscal 

Liquidação Pagamento 

13/05/2020 19/05/2020 21/05/2020 22/05/2020 08/06/2020 15/06/2020 17/06/2020 

 
Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o empenho e a Autorização de fornecimento, 

e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada pelo fiscal do contrato.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada 

em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com 

o referido processo, que só foi pago em 17/06/2020.     
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3.CONCLUSÃO:                             

   
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 006189/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, contendo manifestação 

favorável pela Procuradoria deste Município. 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a secretaria municipal de saúde que dê ciência 

deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o 

atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.1.1.1. 

 

Pedimos que encaminhe o relatório ao setor de Licitação para ciência do mesmo. Ao final que retorne ao 

setor de controle interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle 

Interno está à disposição para sana-los.    

 

 
Santa Teresa-ES, 29 de Junho de 2020. 

 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controlador Geral Interno 

 
 
 

Relatório de Auditoria do Processo nº 006905/2020 – Projeto de Implantação da 
Homeopatia do Enfrentamento da Covid – 19 no Município de Santa Teresa  

 
Objeto: Aquisição de Medicamentos Homeopáticos    
 

Valor Total: R$ 24.355,00 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais).   
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos, incluindo 

os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e 

efetivo funcionamento de sistemas de Controles Internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela 

Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de Saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência 

e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, 

nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo de n° 006905/2020, que se 

refere a contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos Homeopátcios para atender a 

demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Pandemia do novo Coronavirus.  

 
1.1 OBJETIVOS: 

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

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 

do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 

1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/1993. 

 

➢ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

➢ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
 

➢ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 
 

➢ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020. 
 

➢ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020. 
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➢ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020. 

 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

2.1 CHECK LIST 

 

Nº do Processo: 006905/2020 

Fornecedor(es): Farmácia Homeopática Cristiano Ltda / Pretti Farmácia & Manipulação Ltda 

Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Medicamentos Homeopáticos 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( x ) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (   ) 

Empenho: 759/2020 – 760/2020 Data: 19/06/2020 Valor: R$ 24.355,00 – R$ 40,00 

Pagamento: 
1682/2020 
1871/2020 

Data: 
10/07/2020 
11/08/2020 

Valor: 
R$ 24.355,00 
R$ 40,00 

 

Perguntas 
Sim 
Não 
N/A 

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

 
O Processo Administrativo de nº 6905/2020, foi protocolado no dia 09/06/2020, autuado, distribuído e 
organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de 01 a 77. 

 
 

 
 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere Contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos, para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde, para desempenho de suas atividades, decorrente da 
Pandemia em razão do Corona Vírus. 

 
Item Descrição Especificação Quant. Unid. 

01 Doses Individualizadas do Medicamento Homeopático Camphora 
Officinalis 1 m com 05 glóbulos 

24.000 Un 

02 Doses Individualizadas do Medicamento Homeopático Camphora 
Officinalis 10 m com 05 glóbulos 

100 Un 

03 Doses Individualizadas do Medicamento Homeopático Arsenicum 
álbum 30 ch com 05 glóbulos 

500 Un 

04 Doses Individualizadas do Medicamento Homeopático BRYONIA alba 
30 ch com 05 glóbulos 

50 Un 

05 Doses Individualizadas do Medicamento Homeopático PHOSPHORUS 
30 ch com 05 glóbulos 

250 Un 

06 Doses Individualizadas do Medicamento Homeopático Antimonium 
tartaricum 30 ch com 05 glóbulos 

50 Un 

 
 
 
 
Sim 
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07 Doses Individualizadas do Medicamento Homeopático CARBO 
vegetabilis 30 ch com 05 glóbulos 

50 Un 

08 Doses Individualizadas do Medicamento Homeopático VERATUM álbum 
30 ch com 05 glóbulos 

50 Un 

09 Complexo Complementar ao Gênio Epidêmico: arsenicum álbum 30 ch 
bryonia alba 30 ch phosphorus 30 ch antimonium tartaricum 30 ch 

Carbo vegetabilis 30 ch veratrum álbum 30ch 

5 Un 

10 Camphora Officinalis 1 M ----x/30 ml. aa 30% (vidro spray) 5 Un 

 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde 
Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe sobre 
as medidas de enfrentamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem sobre as 
medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019. 
 
Considerando que a Homeopatia está incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares de 2006 do Ministério da Saúde. 
 
Considerando que a Homeopatia apresenta em sua prática terapêutica, a possibilidade de se utilizar, 
em associação à alopatia, um ou mais medicamentos, de forma profilática ou terapêutica, em casos 
de pandemias, e que não há possibilidades de se realizar, nestes casos, uma consulta 
individualizada para cada paciente, considerando a necessidade premente de resposta frente à 
pandemia que vem se agravando a cada dia em nosso país e também em nosso Estado, somado ao 
aumento de número de casos em nosso Município.  

 
Considerando a necessidade premente de resposta frente à pandemia que vem se agravando a cada 
dia em nosso país e também em nosso Estado, somado ao aumento de número de casos em nosso 
Município e que ainda não há nenhuma possibilidade terapêutica de prevenção ou tratamento 
específico. 
  
Levando em consideração que todas as possibilidades de auxílio à saúde devam ser ofertadas a 
população, foi realizada proposta junto ao Conselho Municipal de Saúde do Município para que 
fosse realizada a homeoprofilaxia e tratamento com homeopatia no enfrentamento a Covid-19. A 
mesma foi aprovada pelo Conselho em 08/06/2020 (Resolução 012/2020 – fls.39). 

 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
O Processo de Aquisição de Medicamentos foi protocolado no dia 09/06/2020 e está compreendido 
no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas enquanto perdurar o estado de 
emergência de saúde pública de importância internacional, tratando-se assim de uma situação 
temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º  da Lei 13.979/2020. 
 

 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 19/06/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO 
CORONA VÍRUS – COVID – 19: 

✓ Termo de Dispensa de Licitação 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples 

✓ Autorização de Fornecimento 224/2020 e 225/2020 
✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES. 

 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 

 
 
 
 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19 em 19/06/2020 e também no DOM/ES 19/06/2020. 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente à: 
 
O Nome do Contratado, o Número do CNPJ, o Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega 
foi imediata não gerando Contrato. 
 

 
 
 
Sim 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Constam as Declarações de que as empresas não são inidôneas, estando aptas para participarem no 
Processo de Licitação. (Fls. 56 e 61) 
 

 
 
 
Não 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme 
determina o Art. 4º E da Lei nº 139798/2020, e se encontra anexado às folhas 06 a 16 deste processo, 
e descreve o objeto como contratação de empresa para Aquisição de Medicamentos, que serão 
utilizados para o controle e combate do novo coronavirus. 
 

 
 
 
Sim 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto Contratação de empresa para aquisição 
de Medicamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para desempenho de suas 
atividades. Quantidade, itens e especificações dos objetos constam no Anexo I, parte integrante do Termo 
de Referência. (Fls. 17). 
 
Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação Considerando que a Homeopatia está 
incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de 2006 do Ministério da Saúde. 
 
Considerando que a Homeopatia apresenta em sua prática terapêutica, a possibilidade de se utilizar, em 
associação à alopatia, um ou mais medicamentos, de forma profilática ou terapêutica, em casos de 
pandemias, e que não há possibilidades de se realizar, nestes casos, uma consulta individualizada para 
cada paciente. 
 
Considerando a necessidade premente de resposta frente à pandemia que vem se agravando a cada dia 
em nosso país e também em nosso Estado, somado ao aumento de número de casos em nosso Município 
e que ainda não há nenhuma possibilidade terapêutica de prevenção ou tratamento específico.  
 
Levando em consideração que todas as possibilidades de auxílio à saúde devam ser ofertadas a população, 
foi realizada proposta junto ao Conselho Municipal de Saúde do Município para que fosse realizada a 
homeoprofilaxia e tratamento com homeopatia no enfrentamento a Covid-19. A mesma foi aprovada pelo 
Conselho em 08/06/2020 (Resolução 012/2020 – fls.39). 

 
A Descrição resumida da solução apresenta no Termo de Referência, foi informado como modalidade de 
contratação a DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO VI, DA LEI 8.666/93 (EMERGENCIAL) que diz:  
“nos casos de emergência ou calamidade  pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos”. 

 
Critérios de medição e pagamento Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e 
mediante apresentação da Nota Fiscal. 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada, e itens (11.1 a 11.8) - fls.12/13. 

 
O Termo de Referência contém informações relativas a: (Fls. 06/16) 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde 
 
Item 2: Objeto – Contratação de empresa para aquisição de Medicamentos para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde para desempenho de suas atividades. Quantidade, itens e especificações 
dos objetos constam no Anexo I, parte integrante do Termo de Referência. (Fls. 17). 
 
Item 3: Justificativa – A Contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos, atenderá às 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a demanda da Secretaria.  
 
Considerando que a Homeopatia está incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares de 2006 do Ministério da Saúde. 
 
Considerando que a Homeopatia apresenta em sua prática terapêutica, a possibilidade de se utilizar, em 
associação à alopatia, um ou mais medicamentos, de forma profilática ou terapêutica, em casos de 
pandemias, e que não há possibilidades de se realizar, nestes casos, uma consulta individualizada para 
cada paciente. 
 
Considerando a necessidade premente de resposta frente à pandemia que vem se agravando a cada dia 
em nosso país e também em nosso Estado, somado ao aumento de número de casos em nosso Município 
e que ainda não há nenhuma possibilidade terapêutica de prevenção ou tratamento específico.  
 
Levando em consideração que todas as possibilidades de auxílio à saúde devam ser ofertadas a população, 
foi realizada proposta junto ao Conselho Municipal de Saúde do Município para que fosse realizada a 
homeoprofilaxia e tratamento com homeopatia no enfrentamento a Covid-19. A mesma foi aprovada pelo 
Conselho em 08/06/2020 (Resolução 012/2020 – fls.39). 
 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, que declara Situação de Emergência de saúde pública no 
Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as medidas 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona 
Vírus. 
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Art. 24 Inciso IV da Lei nº 
8.666/1993. 
Item 5: Do Local e da Entrega – O Contratado procederá a entrega dos produtos no Setor de Almoxarifado 
da Secretaria Municipal de Saúde, em entrega imediata após o recebimento da Autorização de 
Fornecimento. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 
responsabilidade da Contratada e itens 5.1 a 5.10. 
 
Item 6: Validade – Fornecer validade mínima de 24 (vinte e quatro) meses a partir do recebimento dos 
produtos. Durante a validade a empresa Contratada estará obrigada a substituir o material defeituoso, sem 
ônus e trocar o material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da 
Contratante, sem ônus. 
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls. 09 e 10) 
 
Item 8: Obrigações da Contratante – Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls. 11)  
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Item 9: Avaliação do Custo – O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante planilha 
de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme orçamentos 
apensados nas folhas 18/23 e itens 9.1 a 9.3. 

 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pela servidora na função de 
“Farmacêutica” e itens 10.1 a 10.3 
 

Item 11: Pagamento – Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e mediante 
apresentação da Nota Fiscal. 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada e itens 11.1 a 11.8 do Termo de Referência (fls.12/13). 
 
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos, não podendo 
ultrapassar o respectivo crédito orçamentário. 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes 
deste instrumento correrão através da seguinte Dotação Orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012.012.010.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência da 
Covid–19; 
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 12140000000 - Ficha: 0000078; 
Constam as notas de pré-empenho de números 110/2020 e 111/2020 de 10/06/2020 nos valores 
respectivos de R$ 24.355,00 e R$ 40,00 – Fls. 29/30. 
 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls 14/16) 
  
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação (fl.16). 

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas através de orçamentos/pesquisa realizada com potenciais 
fornecedores, através de cotação de Material/Serviços conforme Fls. 18/23. 
 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 012.012.010.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência 
da Covid–19; 
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 12140000000 - Ficha: 0000078; 
Constam as notas de pré-empenho de números 110/2020 e 111/2020 de 10/06/2020 nos valores 
respectivos de R$ 24.355,00 e R$ 40,00 – Fls. 29/30. 

 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde – 
fls. 16. 

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020).  
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(Regularidade fiscal e trabalhista – art. 29 da Lei 8.663/93); 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF (incluído pela Medida Provisória 
926/2020). 
 
Constam:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Fls 47 e 66; 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Fls 53 e 67; 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Fls 50 e 63; 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Fls 52 e 62; 
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Fls 54 e 64; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Fls 55 e 65; 
9.7 – Constam as declarações de que não empregam menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, Conf. Art. 7º da CF. - Fls 56 e 61. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva nota 
fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado para o contrato. 
 

 
 
 
N/A 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
A Lei nº 13979/2020, Artigo 4º - B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. 
 
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de Pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de Risco e Segurança de pessoa. 
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 
 
Conforme a justificativa na fls. 02/03 do memorando  e fls. 06/07 do Termo de Referência,  a 
aquisição por dispensa levou em consideração o Decreto Municipal de nº 087/2020 no qual foi 
Declarado Situação de Emergência de Saúde pública no Município de Santa Teresa – ES, 
enquadrado no Art. 24 Inciso IV da Lei nº 8.666/1993, para aquisição de Medicamento para 
enfrentamento da Pandemia do Coronavirus. 
 

 
 
 
Sim 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em 
tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa 
para a administração). 
 
Não consta manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum contrato ou 
ata referente a aquisição de Medicamentos. 
 

 
 
 
Não 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação pretendida no processo – Fls. 

 
 
Sim 
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33/36 
 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo, sendo os orçamentos das Empresas vencedoras na fls 21 e 23 
os de melhores preços, justificando assim a escolha dos fornecedores pelo Município, como 
demonstrado no Quadro Comparativo de Preço Simples (fl. 27/28). 

 
Descrição Especificação e 

Quantidade 
Média 

R$ 

Empresa / Valor 
Unit. / Valor Total 

Empresa / Valor 
Unit. / Valor Total 

Empresa / Valor 
Unit.   / Valor Total 

Doses Individualizadas do 
Medicamento Homeopático 
Camphora Officinalis 1 m 
com 05 glóbulos x (24.000 
Unid) 

4,29 de 
03 Forne 
cedores 
 

Farmácia 
Homeopática – 
0,97 a Unidade 

Total = 23.280,00 

Pretti Farmácia & 
Manipulação – 
1,40 a Unid. – 

Total = 33.600,00 

Homeopatia 
Magna Mater  – 

10,50 a Unidade – 
Total 252.000,00 

Doses Individualizadas do 
Medicamento Homeopático 
Camphora Officinalis 10 m 
com  
05 glóbulos x (100 Unid) 

5,17 de 
03 Forne 
cedores  

Farmácia 
Homeopática – 
1,00 a Unidade 
Total = 100,00 

Pretti Farmácia & 
Manipulação – 
2,00 a Unid. – 
Total = 200,00 

Homeopatia 
Magna Mater  – 

12,50 a Unidade – 
Total 1.250,00 

Doses Individualizadas do 
Medicamento Homeopático 
Arsenicum álbum 30 ch com 
05 glóbulos x (500 Unid) 

3,90 de 
03 Forne 
cedores 
 

Farmácia 
Homeopática – 
1,00 a Unidade 
Total = 500,00 

Pretti Farmácia & 
Manipulação – 
1,20 a Unid. – 
Total = 600,00 

Homeopatia 
Magna Mater  – 

9,50 a Unidade – 
Total 4.750,00 

Doses Individualizadas do 
Medicamento Homeopático 
BRYONIA alba 30 ch com 05 
glóbulos x (50 Unid) 

4,50 de 
03 Forne 
cedores 
 

Farmácia 
Homeopática – 
1,00 a Unidade 
Total = 50,00 

Pretti Farmácia & 
Manipulação – 
3,00 a Unid. – 
Total = 150,00 

Homeopatia 
Magna Mater  – 

9,50 a Unidade – 
Total 475,00 

Doses Individualizadas do 
Medicamento Homeopático 
PHOSPHORUS 30 ch com 
05 glóbulos x (250 Unid) 

4,17 de 
03 Forne 
cedores 
 

Farmácia 
Homeopática – 
1,00 a Unidade 
Total = 250,00 

Pretti Farmácia & 
Manipulação – 
2,00 a Unid. – 
Total = 500,00 

Homeopatia 
Magna Mater  – 

9,50 a Unidade – 
Total 2.375,00 

Doses Individualizadas do 
Medicamento Homeopático 
Antimonium tartaricum 30 ch 
com 05 glóbulos x (50 Unid) 

4,50 de 
03 Forne 
cedores 
 

Farmácia 
Homeopática – 
1,00 a Unidade 
Total = 50,00 

Pretti Farmácia & 
Manipulação – 
3,00 a Unid. – 
Total = 150,00 

Homeopatia 
Magna Mater  – 

9,50 a Unidade – 
Total 475,00 

Doses Individualizadas do 
Medicamento Homeopático 
CARBO vegetabilis 30 ch 
com 05 glóbulos x (50 Unid) 

4,50 de 
03 Forne 
cedores 
 

Farmácia 
Homeopática – 
1,00 a Unidade 
Total = 50,00 

Pretti Farmácia & 
Manipulação – 
3,00 a Unid. – 
Total = 150,00 

Homeopatia 
Magna Mater  – 

9,50 a Unidade – 
Total 475,00 

Doses Individualizadas do 
Medicamento Homeopático 
VERATUM álbum 30 ch com 
05 glóbulos x (50 Unid) 

4,50 de 
03 Forne 
cedores 
 

Farmácia 
Homeopática – 
1,00 a Unidade 
Total = 50,00 

Pretti Farmácia & 
Manipulação – 
3,00 a Unid. – 
Total = 150,00 

Homeopatia 
Magna Mater  – 

9,50 a Unidade – 
Total 475,00 

Complexo Complementar ao 
Gênio Epidêmico: arsenicum 
álbum 30 ch bryonia alba 30 
ch phosphorus 30 ch 
antimonium tartaricum 30 ch 
Carbo vegetabilis 30 ch 
veratrum álbum 30ch x (5 
Unid) 

 
 
15,17 de 
03 Forne 
cedores 
 

 
 

Pretti Farmácia & 
Manipulação – 
8,00 a Unidade  

Total 40,00 

 
 

Farmácia 
Homeopática – 

15,00 a Unidade 
Total = 75,00 

 
 

Homeopatia 
Magna Mater – 

22,50 a Unidade – 
Total 112,50 

Camphora Officinalis 1 M ----
x/30 ml. aa 30% (vidro spray) 
x (5 Unid) 

9,33 de 
03 Forne 
cedores 

Farmácia 
Homeopática – 
5,00 a Unidade 
Total = 25,00 

Pretti Farmácia & 
Manipulação – 
8,00 a Unidade  

Total 40,00 

Homeopatia 
Magna Mater – 

15,00 a Unidade – 
Total 75,00 

 

 
 
Sim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise  
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crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, 
do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável realizadas com potenciais 
fornecedores, demonstrando que os valores das Empresas vencedoras foram abaixo da média 
sendo o menor preço entre os orçamentos encaminhados ao Município.  
 

 
 
 
Sim 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 19/06/2020 e no DOM/ES em 19/06/2020. 

 

 
Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Constam as notas de pré empenho de números 110/2020 e 111/2020 de 10/06/2020 nos valores 
respectivos de R$ 24.355,00 e R$ 40,00 – Fls. 29/30. 

 

 
 
Sim 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário e 
o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega dos Medicamentos e 
mediante apresentação da Nota Fiscal. 
 

 
 
 
Não 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato. 
 

 
Não 

 

2.1.1 – Constatações Recomendações: 

 

Foi verificado no site oficial do Município em 19/05/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava 

Publicada de acordo como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de Sítios eletrônicos especializados ou domínio, e através 
de Cotação de Material/Serviços com potenciais fornecedores conforme fls.18/23. 
 

 
2.1.1.1 Do Objeto, da Justificativa e da Modalidade da Contratação 
 

Constatamos que o objeto do processo é a contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

A justificativa é que considerando que a Homeopatia está incluída na Política nacional de práticas 

Integrativas e Complementares de 2006 do Ministério da Saúde. 

 

Considerando que a Homeopatia apresenta em sua prática terapêutica, a possibilidade de se utilizar, em 

associação à alopatia, um ou mais medicamentos, de forma profilática ou terapêutica, em casos de 

pandemias, e que não há possibilidade de se realizar, nestes casos, uma consulta individualizada para 

cada paciente, Considerando a necessidade     

 

A contratação será por Dispensa de Licitação considerando o Art. 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/93.   

http://www.santateresa.es.gov.br/
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2.1.1.2 Da comparação do valor pago com o valor praticado no mercado  

 

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com a média 

praticada no mercado, está Unidade Central de Controle Interno realizou pesquisas em sites da Internet, 

porém por se tratar de medicamentos e substancias homeopáticas, não conseguimos avançar na 

comparação dos preços, pois muitos laboratórios possuem os produtos/substâncias em outras 

composições/tamanhos/ml/ch:  

 

01)Tabela comparativa:  Item 01 - Doses Individualizadas do Medicamento Homeopático Camphora 
Officinalis 1 m com 05 glóbulos 
 

Munícipio/Empresa Quantidade X 
Valor Unitário 

Local da Publicação Oficial Empresa Fornecedora 

 
Santa Teresa 

 
24.000 x R$ 0,97 

Site Oficial do Município – Aba 
Novo Coronavírus – Despesas 

Contratadas. 

Farmácia Homeopática 
Cristiano  

Ebay  R$ 5,99 Site Ebay --------------- 

 
 
02)Tabela comparativa:  Item 02 - Doses Individualizadas do Medicamento Homeopático Camphora 
Officinalis 10 m com 05 glóbulos 
 

Munícipio/Empresa Quantidade X 
Valor Unitário 

Local da Publicação Oficial Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 100 x R$ 1,00 Site Oficial do Município – Aba 
Novo Coronavírus – Despesas 

Contratadas. 

Farmácia Homeopática 
Cristiano 

Ebay  R$ 5,99 Site Ebay --------------- 

 
 
03)Tabela comparativa:  Item 03 - Doses Individualizadas do Medicamento Homeopático Arsenicum 
álbum 30 ch com 05 glóbulos 
 

Munícipio/Empresa Quantidade X 
Valor Unitário 

Local da Publicação Oficial Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 500 x R$ 1,00 Site Oficial do Município – Aba 
Novo Coronavírus – Despesas 

Contratadas. 

Farmácia Homeopática 
Cristiano 

Homeocenter 
Homeopatia e 
Manipulação  

Arsenicum 6 CH = 
14,00 

Site Homeocenter Homeopatia 
e Manipulação 

 

 
 
04)Tabela comparativa:  Item 04 - Doses Individualizadas do Medicamento Homeopático BRYONIA 
alba 30 ch com 05 glóbulos 
 

Munícipio/Empresa Quantidade X 
Valor Unitário 

Local da Publicação Oficial Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 50 x R$ 1,00 Site Oficial do Município – Aba 
Novo Coronavírus – Despesas 

Contratadas. 

Farmácia Homeopática 
Cristiano 

Homeocenter Bryonia 5 CH = Site Homeocenter Homeopatia  
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Homeopatia e 
Manipulação 

14,00 e Manipulação 

Manipulart Bryonia Alba = 
29,90 

Site Manipulart  

 
 
05)Tabela comparativa:  Item 05 - Doses Individualizadas do Medicamento Homeopático 
PHOSPHORUS 30 ch com 05 glóbulos 
 

Munícipio/Empresa Quantidade X 
Valor Unitário 

Local da Publicação Oficial Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 250 x R$ 1,00 Site Oficial do Município – Aba 
Novo Coronavírus – Despesas 

Contratadas. 

Farmácia Homeopática 
Cristiano 

Homeocenter 
Homeopatia e 
Manipulação 

Phosphorus 12 CH 
= 14,00 

Site Homeocenter Homeopatia 
e Manipulação 

 

 
 
06)Tabela comparativa:  Item 06 - Doses Individualizadas do Medicamento Homeopático Antimonium 
tartaricum 30 ch com 05 glóbulos 
 

Munícipio/Empresa Quantidade X 
Valor Unitário 

Local da Publicação Oficial Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 50 x R$ 1,00 Site Oficial do Município – Aba 
Novo Coronavírus – Despesas 

Contratadas. 

Farmácia Homeopática 
Cristiano 

Homeocenter 
Homeopatia e 
Manipulação 

Antimonium 
Tartaricum 6 CH = 

14,00 

Site Homeocenter Homeopatia 
e Manipulação 

 

 
 
07)Tabela comparativa:  Item 07 - Doses Individualizadas do Medicamento Homeopático CARBO 
vegetabilis 30 ch com 05 glóbulos 
 

Munícipio/Empresa Quantidade X 
Valor Unitário 

Local da Publicação Oficial Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 50 x R$ 1,00 Site Oficial do Município – Aba 
Novo Coronavírus – Despesas 

Contratadas. 

Farmácia Homeopática 
Cristiano 

Homeocenter 
Homeopatia e 
Manipulação 

Carbo Vegetabilis 6 
CH = 14,00 

Site Homeocenter Homeopatia 
e Manipulação 

 

 
 
08)Tabela comparativa:  Item 08 - Doses Individualizadas do Medicamento Homeopático VERATUM 
álbum 30 ch com 05 glóbulos 
 

Munícipio/Empresa Quantidade X 
Valor Unitário 

Local da Publicação 
Oficial 

Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 50 x R$ 1,00 Site Oficial do Município – 
Aba Novo Coronavírus – 
Despesas Contratadas. 

Farmácia Homeopática 
Cristiano 
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Homeocenter 
Homeopatia e 
Manipulação 

Veratrum Album 6 
CH = 14,00  

Site Homeocenter 
Homeopatia e Manipulação 

 

09)Tabela comparativa:  Item 09 - Complexo Complementar ao Gênio Epidêmico: arsenicum álbum 30 
ch bryonia alba 30 ch phosphorus 30 ch antimonium tartaricum 30 ch Carbo vegetabilis 30 ch 
veratrum álbum 30ch 
 

Munícipio/Empresa Quantidade X 
Valor Unitário 

Local da Publicação 
Oficial 

Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 5 x R$ 8,00 Site Oficial do Município – 
Aba Novo Coronavírus – 
Despesas Contratadas. 

Pretti Farmácia & 
Manipulação  

*Não foi possível realizar a comparação de preços. 

 
10)Tabela comparativa:  Item 10 - Camphora Officinalis 1 M ----x/30 ml. aa 30% (vidro spray) 
 

Munícipio/Empresa Quantidade X 
Valor Unitário 

Local da Publicação 
Oficial 

Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 5 x R$ 5,00 Site Oficial do Município – 
Aba Novo Coronavírus – 
Despesas Contratadas. 

Farmácia Homeopática 
Cristiano 

*Não foi possível realizar a comparação de preços. 

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

 

Verificamos que o processo 006955/2020 teve início no dia 09/06/2020 e sua tramitação se deu conforme 

as datas: 

 

Pagamento a Empresa Farmacia Homeopática Cristiano Ltda no valor de R$ 24.355,00 (vinte e quatro 

mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) devido a aquisição de Medicamentos Homeopáticos de acordo 

com a descrição dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e10.  

  

Pré 
Empenho 

Empenho Autorização 
de 

Forneciment
o 

Nota Fiscal Atesto do 
Fiscal do 
Contrato 

Nota de 
Liquidação 

Nota de 
Pagamento 

10/06/2020 19/06/2020 19/06/2020 30/06/2020 01/07/2020 06/07/2020 10/07/2020 

 
 

Pagamento a Empresa Pretti Farmacia e Manipulação Ltda no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) 

referente a aquisição de Medicamentos Homeopáticos de acordo com a descrição dos itens 09.  

 

Pré 
Empenho 

Empenho Autorização 
de 

Forneciment
o 

Nota Fiscal Atesto do 
Fiscal do 
Contrato 

Nota De 
Liquidação 

Nota de 
Pagamento 

10/06/2020 19/06/2020 19/06/2020 13/07/2020 14/07/2020 23/07/2020 11/08/2020 

 
 

Fica claramente evidenciado que as Notas Fiscais foram emitidas após o Empenho e a Autorização de 

Fornecimento, e as mesmas só foram liquidadas e pagas após ter sido devidamente conferida e atestada.  
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O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada 

em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com 

os pagamentos que se deram em 10/07/2020 e 11/08/2020. 

 

3. CONCLUSÃO:  

                             
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 006905/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no artigo 4° da Lei 13.979/2020, contendo Parecer favorável pela 

Procuradoria deste Município. 

 

Após todas as verificações e constatações solicitamos que a Secretaria Municipal de Saúde que dê ciência 

deste relatório no prazo de 3 dias úteis. 

 

Pedimos que encaminhe o relatório ao Setor de Licitação para ciência do mesmo. Ao final que retorne ao 

setor de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle Interno 

está à disposição para sana-los.  

 
Santa Teresa-ES, 14 de agosto de 2020. 
 

 
Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controladora Geral Interna 
 

 
 

Relatório de Auditoria do Processo de nº 005915/2020 – Processo de Aquisição de 
Oxímetros de Pulso Arterial  

 
Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares.   
 

Valor Total: R$ 4.178,90 (quatro mil cento e setenta e oito reais e noventa centavos).   
 
1. INTRODUÇÃO: 

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

os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e 

efetivo funcionamento de sistemas de Controles Internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela 

Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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A finalidade desses controles é garantir que a administração atue em consonância com princípios 

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento 

dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de Saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência 

e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, 

nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo de n° 005915/2020, que se 

refere a aquisição de Oxímetros de Pulso Arterial (Adulto e Pediátrico) para atender a demanda das 

Unidades de Estratégias de Saúde da Família para o desempenho de suas atividades.  

 
1.1 OBJETIVOS: 

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

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 

do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 

1.2FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/1993. 

 

➢ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

➢ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 

 
➢ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 

 
➢ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020. 
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➢ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020. 
 

➢ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020. 

 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

2.1 CHECK LIST 

 

Nº do Processo: 005915/2020 

Fornecedor(es): Fort Medical Comércio de Produtos para Saúde Ltda 

Objeto: Aquisição de Oxímetros de Pulso Arterial 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( x ) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (    ) 

Empenho: 690/2020 Data: 27/05/2020 Valor: 4.178,90 

Pagamento: 
1516/2020 19/06/2020   

Data:  
TED 10/06/2020 

Valor:   
R$ 4.178,90 

 

Perguntas 
Sim 
Não 
NA 

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

 
O Processo Administrativo de nº 5915/2020, foi protocolado no dia 06/05/2020, autuado, distribuído e 
organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de 01 a 133. 
 

 
 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
O Processo se refere Contratação de empresa para fornecimento de Oxímetros de Pulso Arterial, 
para atender a demanda das Unidades de Estratégias de Saúde da Família para desempenho de 
suas atividades, decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus. 
 

Item Descrição Especificação Quantid
ade 

Unidade 

01 Oxímetro de Dedo Adulto 09 Unidades 

02 Oxímetro de Dedo Pediátrico 02 Unidades 

 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde 
Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe 
sobre as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem sobre 
as medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019. 
 
Considerando que um paciente com Covid 19 pode sofrer da chamada Síndrome Respiratória 
Aguda Grave que, por sua vez, pode comprometer não só o sistema respiratório, mas também de 
outros respiratória.órgãos do organismo, caso não seja tratada em tempo hábil, causando queda de 
saturação de oxigênio no sangue (SpO2) em poucas horas e apresentar aumento de frequência 

 
 
 
Sim 
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respiratória. 
 
Considerando os riscos envolvidos com a baixa oxigenação do sangue, a aferição da oximetria de 
pulso de forma rotineira no atendimento aos pacientes com sintomas de síndrome gripal na 
Atenção Primária  a Saúde possibilita verificar de forma rápida a SpO2 destes pacientes e também a 
identificação precoce de casos graves e assim serem tomadas medidas adequadas para reversão 
do quadro em tempo hábil e preservação da vida. 

 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Aquisição de Oxímetros de Pulso Arterial foi protocolado no dia 06/05/2020 e está 
compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas enquanto perdurar 
o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, tratando-se assim de uma 
situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º  da Lei 13.979/2020. 
 

 
 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 29/05/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO 
CORONA VÍRUS – COVID – 19: 

✓ Termo de Dispensa de Licitação 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples 

✓ Autorização de Fornecimento 218/2020   
✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES. 

 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR 
– na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19 em 29/05/2020 e também no DOM/ES 29/05/2020. 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
O Nome do Contratado, o Número do CNPJ, o Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega 
foi imediata não gerando Contrato. 
 

 
 
 
 
 
 
Sim 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Consta Declaração de que a empresa não é inidônea, estando apta para participar no Processo de 
Licitação (Fls. 96). 
 

 
 
 
------ 
 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme 
determina o Art. 4º E da Lei nº 139798/2020, e se encontra anexado às folhas 04 a 15 deste processo, 
e descreve o objeto como contratação de empresa para Aquisição de Oxímetros de Pulso Arterial, 
que serão utilizados para o controle e combate do novo coronavirus. 
 

 
 
 
Sim 

http://www.santateresa.es.gov.br/
http://www.santateresa.es.gov.br/
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8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto Contratação de empresa para 
fornecimento de Oxímetros de Pulso Arterial para atender a demanda das Unidades de Estratégia de 
Saúde da Família para o desempenho de suas atividades. 
 
Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação Considerando que um paciente com Covid 
19 pode sofrer da chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave que, por sua vez, pode comprometer não 
só o sistema respiratório, mas também de outros órgãos do organismo, caso não seja tratada em tempo 
hábil, causando queda de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) em poucas horas e apresentar 
aumento de frequência respiratória. 
 
Considerando os riscos envolvidos com a baixa oxigenação do sangue, a aferição da oximetria de pulso de 
forma rotineira no atendimento aos pacientes com sintomas de síndrome gripal na Atenção Primária  a 
Saúde possibilita verificar de forma rápida a SpO2 destes pacientes e também a identificação precoce de 
casos graves e assim serem tomadas medidas adequadas para reversão do quadro em tempo hábil e 
preservação da vida. 

 
A Descrição resumida da solução apresenta no Termo de Referência, foi informado como modalidade 
de contratação a DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO VI, DA LEI 8.666/93 (EMERGENCIAL) que 
diz:  
“nos casos de emergência ou calamidade  pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos”. 

 
Critérios de medição e pagamento Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e 
mediante apresentação da Nota Fiscal. 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada, e itens (11.1 a 11.8) - fls.05. 

 
O Termo de Referência contém informações relativas a: (Fls. 04/15) 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde 
 
Item 2: Objeto – Contratação de empresa para fornecimento de Oxímetros de Pulso Arterial para atender a 
demanda das Unidades de Estratégia de Saúde da Família para o desempenho de suas atividades. 
Quantidade, itens e especificações dos objetos constam no Anexo I, parte integrante do Termo de 
Referência. (Fls. 16); 
Item 3: Justificativa – Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de 
Emergência de Saúde Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 
19 e dispõe sobre as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem 
sobre as medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019. 
 
Considerando que um paciente com Covid 19 pode sofrer da chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave 
que, por sua vez, pode comprometer não só o sistema respiratório, mas também de outros 
respiratória.órgãos do organismo, caso não seja tratada em tempo hábil, causando queda de saturação de 
oxigênio no sangue (SpO2) em poucas horas e apresentar aumento de frequência respiratória. 
 
Considerando os riscos envolvidos com a baixa oxigenação do sangue, a aferição da oximetria de pulso de 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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forma rotineira no atendimento aos pacientes com sintomas de síndrome gripal na Atenção Primária  a 
Saúde possibilita verificar de forma rápida a SpO2 destes pacientes e também a identificação precoce de 
casos graves e assim serem tomadas medidas adequadas para reversão do quadro em tempo hábil e 
preservação da vida. 
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Art. 24 Inciso IV da Lei nº 
8.666/1993. 
 
Item 5: Do Local e da Entrega – O Contratado procederá a entrega dos produtos no Setor de 
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, em entrega imediata do recebimento da comunicação 
expressa na Autorização de Fornecimento e itens (5.1 a 5.10). 
 
Item 6: Garantias – Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses a partir do recebimento dos produtos. 
Durante a garantia a Contratada estará obrigado a substituir o material defeituoso, sem ônus e trocar do 
material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da Contratante, sem ônus. 
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls. 07 e 08) 
 
Item 8: Obrigações da Contratante – Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls. 09)  
 
Item 9: Avaliação do Custo – O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante planilha 
de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme 
orçamentos apensados nas folhas 27/46 - 56/59 - 61/68 – 84/86 e 98 e itens (9.2 a 9.3). 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de “Gerente 
da Atenção Primária” e itens (10.1 a 10.3). 
 
Item 11: Pagamento – Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e mediante 
apresentação da Nota Fiscal. 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada, e itens (11.1 a 11.8) - fls.10/11. 

 

Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos, não podendo 
ultrapassar o respectivo crédito orçamentário. 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes 
deste instrumento correrão através da seguinte Dotação Orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012.020.010.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência da 
Covid–19; 
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00000 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 12140000000 - Ficha: 0000080; 
 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls. 12/14)  
 
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação (fl.14). 

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas através de orçamentos/pesquisa realizada com potenciais 
fornecedores, através de cotação de Material/Serviços conforme fls. 27/46 - 56/59 - 61/68 – 84/86 e 
98. 
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VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 012.020.010.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência 
da Covid–19; 
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00000 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 12140000000 - Ficha: 0000080; 

 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde – 
fls. 15. 
 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
(Regularidade fiscal e trabalhista – art. 29 da Lei 8.663/93); 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF (incluído pela Medida Provisória 
926/2020). 
 
Consta:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Fls 97; 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Fls 127; 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Fls 126; 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – (Não consta, porém consta na fls. 91 tentativa de 
emitir a Certidão Municipal no site Oficial do Município, o qual não houve êxito pelo fato da Empresa 
não ser Cadastrada no Município); Fls. 125; 
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Fls 128; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Fls 129; 
9.7 – Consta a declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, Conf. Art. 7º da CF. - Fls 96. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva nota 
fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado para o contrato. 

 

 
 
 
N/A 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
A Lei nº 13979/2020, Artigo 4º - B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. 
 
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de Pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de Risco e Segurança de pessoa. 
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 
 
Conforme a justificativa na fls. 04 a aquisição por dispensa levou em consideração o Decreto 
Municipal de nº 087/2020 no qual foi Declarado Situação de Emergência de Saúde pública no 
Município de Santa Teresa – ES, enquadrado no Art. 24 Inciso IV da Lei nº 8.666/1993, para aquisição 
de Materiais Médico Hospitalar Emergencial. 

 
 
 
Sim 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

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

 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em 
tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa 
para a administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum 
contrato ou ata referente a aquisição de Oxímetros de Pulso Arterial. 
 

 
 
 
Não 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação pretendida no processo – Fls. 
78/81; 
 

 
 
Sim 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo, sendo o orçamento da Empresa vencedora na fls 85. o de 
melhor preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como demonstrado no 
Quadro Comparativo de Preço Simples (fl. 103/107). 
 

 
Descrição 

Especificação e 
Quantidade 

Média R$ Empresa / Valor Unit. 
/ Valor Total 

Empresa / Valor Unit. 
/ Valor Total 

Empresa / Valor Unit.   
/ Valor Total 

 
Oxímetro de Dedo 

Adulto 

R$ 901,42 
de 

07 Fornece 
dores 

 

Fort Medical Com. 
Prod. 379,90 a 

Unid. 
 Total = 3.419,10 

Brasfisio – Com. De 
Equipamentos 
386,91 a Unid. 

Total = 3.482,19 

Vicente Costa Prod. 
Médicos 500,00 a 

Unid.  
Total = 4.500,00 

 
Oxímetro de Dedo 

Pediátrico 

R$ 564,96 
de 05 

Fornece 
dores 

Fort Medical Com. 
Prod. 379,90 a 

Unid. 
Total = 759,80 

Brasfisio – Com. De 
Equip. 386,91 a 

Unid.  
Total = 773,82 

Vicente Costa Prod. 
Médicos 500,00 a 

Unid.  
Total = 1.000,00 

Total  R$ 4.178,90 R$ 4.256,01 R$ 5.500,00 

 
 

 
 
Sim 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, 
do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável em sítios eletrônicos e cotações 
realizada com potenciais fornecedores, demonstrando que o valor da Empresa vencedora ficou 
abaixo da média sendo o menor preço entre os orçamentos encaminhados ao Município.  
 

 
 
Sim 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR 
– Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 29/05/2020 e no DOM/ES em 29/05/2020. 

 

 
 
Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
Não consta no processo Nota de Pré Empenho. 
 

Não 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário 

 
 
 

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


                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

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

 

e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e 
mediante apresentação da Nota Fiscal. 
 

N/A 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato. 
 

 
 
N/A 

 
2.1.1 – Constatações Recomendações: 

 

Foi verificado no site oficial do Município em 29/05/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava 

Publicada de acordo como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de Sítios eletrônicos especializados ou domínio, e através 
de Cotação de Material/Serviços com potenciais fornecedores conforme fls. 27/46 - 56/59 - 61/68 – 84/86 e 
98. 
 

2.1.1.1 Dos orçamentos e comparações de preços  
 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços de material através dos 

orçamentos das Empresas conforme fls. 27 a 46, 56 a 59, 61 a 68 e 84 a 86. 

 

Orçamentos anexados ao Processo: 

Empresa Fls. Oxímetro 

Adulto 

Oxímetro 

Infantil 

Observação 

Sidney dos Santos 27 ----------- 180,00 --------------------- 

Labvix Com.Representações 28 280,00 280,00 Entrega a partir de 18 dias 

Fort Medical  30 378,90 378,90 Entrega: 7 dias úteis 

Brasfisio Com. Equip. 

Fisioterapicos 

34 386,391 386,91 Entrega: 7 dias úteis 

SNMed – Comércio 

Representações 

35 959,00 959,00 Entrega: 10 dias úteis 

Redalmus Comercial Ltda 36 2.700,00 2.700,00 Só 8 unidades em estoque 

Vai Med 37 ---------- ----------- Produto sem cotação 

Fastmed 38 ---------- ----------- Produto sem cotação 

Cirúrgica Capixaba 39 ---------- ----------- Não possuí o Produto 

Mônaco 40 ---------- ----------- Produto sem cotação 

Cirúrgica Lucena 41 ---------- ----------- Produto em falta 

Cirúrgica Globo 42 ---------- ----------- Produto em falta 

Ortho Med Saúde 43 ---------- ----------- Produto em falta 

Serramed Produtos Hospitalares 44 ---------- ----------- Produto em falta 

Vila Velha Prod. Hospitalares (Ilha 

Med) 

45/46 179,00 270,00 Produto em falta 

 

7 fornecedores cotaram os produtos e conforme o quadro comparativo de preço simples (fls.49/50) foram 

escolhidas as empresas: 

Sidney dos Santos – Oxímetro Infantil – R$ 180,00 e Vila Velha Prod. Hospitalares - Oxímetro Adulto – R$ 

179,00. 

Porém essas empresas enviaram e-mail ao município informando que não possuíam a quantidade do 

produto para atender ao solicitado (fls. 56 e 57). 
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A empresa Labvix também encaminhou e-mail informando que não consegue manter a proposta 

apresentada, tendo em vista os trâmites de importação e os atrasos decorrentes da pandemia (fl.58). 

 

Sendo assim, foram solicitadas novas cotações conforme abaixo: 

 

Empresa Fls

. 

Oxímetro 

Adulto 

Oxímetro 

Infantil 

Observação 

Vicente Costa Prod. Médicos Hosp. 59 500,00 500,00 --------------------- 

RGR Prestação de Serviços Com. 61 629,00 629,00 Entrega entre 5 a 10 dias 

ISP Saúde 63 755,10 --------- Entrega: a partir da 

confirmação do pagamento 

 

Ortoponto Com.Prod.Ortopedia 

 

66 

299,00 

+ frete 

141,05 

299,00 

 (uso a 

partir de 4 

anos) 

Entrega: 18 dias úteis 

Pagamento à vista ou 

transferência bancária. Não 

trabalha por empenho 

Dental Med Sul 68 --------- ---------- Não possuí o Produto 

A M Fernandes ME 98 420,00 ---------- Imediato 

 

5 fornecedores cotaram os produtos e conforme o quadro comparativo de preço simples (fls.71/73) foi 

escolhida a empresa: 

Ortoponto Com.Prod. Ortopedia – Oxímetro adulto e Infantil – R$ 299,00 x 11 = R$ 3.289,00 + R$ 141,05 

(frete) = R$ 3.430,05  

Sendo assim o valor do produto sai a R$ 311,82 

 

Foi feita a nota de Pré empenho e o Termo de Dispensa de Licitação a favor da empresa Ortoponto 

Comércio de Prod.de Ortopedia (fls. 76 e 82). 

 

Porém a empresa enviou e-mail ao município informando que não possuí mais a quantidade do produto 

fornecida no orçamento e que a previsão de recebimento de um novo lote do material estava prevista 

para a segunda quinzena de junho com chance de alteração no preço (fls.84). 

  

Analisando o Quadro Comparativo de Preços dos Orçamentos nas fls. 103 a 107, constatamos os 

seguintes vencedores dos itens adquiridos: 

 

Item 0001 – Oxímetro de Dedo Adulto 

Empresa Vencedora: Fort Medical Comércio de Produtos para Saúde Ltda 

 

EMPRESAS Quant. X Valor 

Unitário 

Valor Total 

Vila Velha Produtos Hospitalares Ltda ME 09 unid. X R$ 179,00 R$ 1.611,00 

Labvix Com. E Representação Ltda 09 unid. X R$ 280,00 R$ 2.520,00 

Ortoponto Com. De Prod. De Ortopedia Saúde Rec. Ltda 09 unid. X R$ 311,82 R$ 2.806,38 

Fort Medical Comércio de Produtos para Saúde Ltda 09 unid. X R$ 379,90 R$ 3.419,10 

Brasfisio – Com. De Equipamentos Fisioterapeuticos Ltda 09 unid. X R$ 386,91 R$ 3.482,19 

Vicente Costa Produtos Médicos Hospital Ltda 09 unid. X R$ 500,00 R$ 4.500,00 

Workout Com. De Prod. Para Saúde Eireli EPP 09 unid. X R$ 755,00 R$ 6.795,00 

RGR Prestação de Serviços e Comércio Ltda 09 unid. X R$ 629,00 R$ 5.661,00 

Snmed – Comércio e Representações Eireli ME 09 unid. X R$ 959,00 R$ 8.631,00 
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Redalmus Comercial Ltda EPP 09 unid. X R$ 2.700,00 R$ 24.300,00 

 

Constatamos que a municipalidade orçou com 10 (dez) Empresas o produto Oxímetro de Dedo Adulto.  

 

De acordo com a tabela comparativa de preços, constatamos que a Empresa Fort Medical Comércio de 

Produtos para Saúde orçou o 4º (quarto) menor valor ficando atrás das Empresas Vila Velha Produtos 

Hospitalares Ltda ME, Labvix Com.e Representação Ltda e Ortoponto Com. De Prod. De Ortopedia 

Saúde Rec. Ltda.  

 

No entanto constatamos no Processo na fl.117 Justificativa emitida pelo Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, relatando o fato da Empresa Fort Medical Comércio de Produtos para a 

Saúde ter sido a vencedora dos 02 (dois) itens adquiridos através do processo. 

 

De acordo com a justificativa a Empresa Vila Velha Produtos Hospitalares Ltda que orçou o menor preço 

do item 0001 e 2º menor valor do item 0002 pediu através de e-mail, página 57, para desconsiderar o 

orçamento, pois infelizmente não poderá atender a demanda. 

 

Também de acordo com a justificativa a Empresa Sidney dos Santos EPP o menor preço do item 0002 

informou através do e-mail, página 56, que não tem mais estoque a quantidade de Oxímetros desejada 

para atender a municipalidade.   

 

Ainda, a Empresa Labvix Comércio e Representações Ltda 2º menor preço do item 0001 e 3º menor valor 

do item 0002, justificou através do e-mail, pág. 58, que infelizmente devido aos trâmites de importação e 

aos atrasos decorrente de Pandemia, não conseguirá manter a proposta apresentada, uma vez que o 

processo de importação está sem previsão para ser concluído          

 

Após nova coleta de orçamentos, houve a escolha da empresa Ortoponto Com.Prod. Ortopedia – Oxímetro 

adulto e Infantil – R$ 299,00 x 11 = R$ 3.289,00 + R$ 141,05 (frete) = R$ 3.430,05  

Sendo assim o valor do produto sai a R$ 311,82 (fls. 76 e 82). 

Porém a empresa enviou e-mail ao município informando que não possuí mais a quantidade do produto 

fornecida no orçamento e que a previsão de recebimento de um novo lote do material estava prevista 

para a segunda quinzena de junho com chance de alteração no preço (fls.84). 

 

Diante dessas justificativas, houve a contratação da Empresa Fort Medical Comércio de Produtos para 

a Saúde, sendo a Empresa o menor valor dos itens nº 0001 e nº 0002. A Empresa forneceu item 0001 - 

09 unidades de Oxímetro de Dedo Adulto no Valor Unitário de R$ 379,90 - totalizando R$ 3.419,10. 

 

Item 0002 – Oxímetro de Dedo Pediátrico 

Empresa Vencedora: Fort Medical Comércio de Produtos para a Saúde  

 

EMPRESAS Quant. X Valor 

Unitário 

Valor Total 

Sidney dos Santos – EPP fls. 56 informa que não tem mais em 

estoque 

02 unid. X R$ 180,00 R$ 360,00 

Vila Velha Produtos Hospitalares Ltda ME fls. 57 02 unid. X R$ 270,00 R$ 540,00 

Labvix Com. E Representação Ltda fls. 58 informa que não tem 

mais em estoque. 

02 unid. X R$ 280,00 R$ 580,00 
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Ortoponto Com. De Prod. De Ortopedia Saúde Rec. Ltda 02 unid. X R$ 311,82 R$ 623,64 

Fort Medical Comércio de Produtos para Saúde Ltda 02 unid. X R$ 379,90 R$ 759,80 

Brasfisio – Com. De Equipamentos Fisioterapeuticos Ltda. 02 unid. x R$ 386,91 R$ 773,82 

Vicente Costa Produtos Médicos Hospital Ltda 02 unid. X R$ 500,00 R$ 1.000,00 

RGR Prestação de Serviços e Comércio Ltda 02 unid. X R$ 629,00 R$ 1.258,00 

Snmed – Comércio e Representações Eireli ME 02 unid. X R$ 929,00 R$ 1.858,00 

 

Constatamos que a municipalidade orçou com 09 (nove) Empresas o item 02 do processo - Oxímetro de 

Dedo Pediátrico. 

  

A Empresa contratada para fornecer o item 0002 também foi a Fort Medical Comércio de Produtos 

para a Saúde. Analisando a tabela a referida Empresa orçou o 5º (quinto) menor preço, porém diante das 

justificativas do Presidente da CPL (fls. 117) já descritas nesse processo se tornou a Empresa com o 

menor valor que tinha em estoque o produto solicitado. 

 

Diante das justificativas apresentadas no item acima 0001 verificamos a desistência das Empresas 

Sidney dos Santos – EPP, Vila Velha Produtos Hospitalares Ltda ME e Labvix Com. E Representação 

Ltda por não terem o produto em estoque para entrega imediata como necessitava o Município. 

 

Além da Empresa Ortoponto Comércio de Produtos de Ortopedia, Saúde e Recuperação Ltda informou 

através do e-mail, página 84, que não tem mais estoque a quantidade de oxímetros fornecida no 

orçamento e que a previsão de recebimento de um novo lote do material tendo previsão para a segunda 

quinzena de junho, com chance de alteração no preço.     

  

Diante dessas justificativas, houve a contratação da Empresa Fort Medical Comércio de Produtos para 

a Saúde para fornecer o item 0002 do processo, sendo 02 unidades de Oxímetro de Dedo Pediátrico no 

valor unitário de R$ 379,90 (trezentos e setenta e nove reais e noventa centavos), totalizando o valor de 

R$ 759,80.  

  

2.1.1.2 Da Comparação de Preços  

 

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com a média 

praticada no mercado, está Unidade Central de Controle Interno realizou pesquisas em sites oficiais de 

outros Municípios do Estado do Espírito Santo, no Painel de Preços do Governo Federal e em sites da 

Internet, onde constatamos as seguintes comparações:   

 
Tabela comparativa: Item 01 

Munícipio/Empresa Quantidade x Valor 
Unitário 

Local da Publicação Oficial Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 09 Unid. x R$ 379,90 Site Oficial do Município – Aba 
Novo Coronavírus – Despesas 

Contratadas. 

Fort Medical Comércio de 
Produtos para Saúde 

São Mateus 35 Unid. X R$ 190,00  Portal da Transparência de São 
Mateus 

S2 Saúde Ltda 

Linhares 100 Unid. X R$ 210,00  Portal da Transparência de 
Linhares 

FASTMED Comércio Ltda 
EPP 

Painel de Preços  Média R$ 145,00  Site do Governo do Estado ----------------------- 

 
Diante da análise da tabela acima verificamos que o valor pago pelo Município na aquisição do produto foi 

maior que o adquirido por outros Municípios do Estado e do Painel de Preços do Governo Federal.      
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Tabela comparativa: Item 02 
Munícipio/Empresa Quantidade X Valor 

Unitário 
Local da Publicação Oficial Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 02 Unid. x R$ 379,90 Site Oficial do Município – Aba 
Novo Coronavírus – Despesas 

Contratadas. 

Fort Medical Comércio de 
Produtos para Saúde 

São Mateus 35 Unid. X R$ 190,00  Portal da Transparência de São 
Mateus 

S2 Saúde Ltda 

Linhares 100 Unid. X 210,00  Portal da Transparência de 
Linhares 

FASTMED Comércio Ltda 
EPP 

Painel de Preços  Média R$ 145,00  Site do Governo do Estado -------------- 

      

Diante da análise da tabela acima verificamos que o valor pago pelo Município na aquisição do produto foi 

maior que o adquirido por outros Municípios do Estado e do Painel de Preços do Governo Federal.  

 

Neste sentido, entendemos ver o esforço da municipalidade na aquisição dos produtos pelo menor preço, 

porém diante da desistência dos fornecedores de menor preço, houve a aquisição por preço superior com 

fornecedor que possuía a quantidade a ser entregue no prazo estabelecido. 

 

Entendemos que, diante de todo o exposto acima, ficou demonstrado o esforço da Secretaria Municipal 

de Saúde na busca pelo produto através do melhor preço e prazo de entrega para atendimento aos 

usuários das Unidades de Estratégias de Saúde da Família. 

 

2.1.1.3 Da não identificação do servidor responsável pela coleta dos orçamentos  
 
Não constatamos identificação da assinatura do servidor responsável pela coleta dos orçamentos.  

 

“É obrigatória à identificação do servidor responsável pela cotação de preços E A ASSINATURA NOS 

DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA (Acórdão TCU nº 909/07 – 1ª Câmara)”.  

 

Recomendamos que o servidor responsável pela cotação de preços sempre se identifique através de 

assinatura legível ou carimbo de identificação a fim de atender ao referido acórdão. 

 

2.1.1.4 Da Publicação Oficial 

 

Constatamos que houve no Processo um Termo de Dispensa de Licitação na fls. 82, publicado no Diário 

Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo DOM/ES (fls. 112), no dia 26/05/2020 sob nº de 

Extrato do Ato 276338 que posteriormente foi anulado, conforme a Publicação de Anulação no mesmo 

Diário Oficial da referida Publicação (fls. 113). 

 

A Publicação estabelecia ganhadora a Empresa Ortoponto Comércio de Produtos de Ortopedia, Saúde e 

Recuperação Ltda informando que a mesma seria a responsável em fornecer os 02 (dois) itens adquiridos 

no Processo, porém de acordo com e-mail da fls. 84 a Empresa Ortoponto Comércio de Produtos de 

Ortopedia, Saúde e Recuperação Ltda informou que não tinha mais a quantidade fornecida no orçamento, 

tendo previsão de recebimento de um novo lote do material para a segunda quinzena de junho com 

chance de alteração de preço, justificando assim a Anulação do Termo de Dispensa com a empresa 

devido ao não atendimento imediato do produto orçado pelo valor cotado.  

Verificamos que na fls. 118 do processo consta o novo Termo de Dispensa assinado pela Secretaria 

Municipal de Saúde com data de 26 de maio de 2020 e sua Publicação no DOM/ES – Diário Oficial dos 
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Municípios do Estado do Espírito Santo na fls. 114 em nome da Empresa Fort Medical Comércio de 

Produtos para Saúde Ltda para fornecer os 02 (dois) itens ao Município.  

 

Item 0001 - 09 (nove) Unidades de Oxímetros de Dedo Adulto – Valor Unitário de R$ 379,90 (trezentos e 

setenta e nove reais e noventa centavos) – totalizando R$ 3.419,10 (três mil, quatrocentos e dezenove 

reais e dez centavos); 

Item 0002 - 02 (duas) Unidades de Oxímetros de Dedos Pediátrico – Valor Unitário R$ 379,90 (trezentos e 

setenta e nove reais e noventa centavos) - Total R$ 759,80 (setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta 

centavos). 

 

Totalizando um valor global pago pelo Município de R$ 4.178,90 (quatro mil, cento e setenta e oito reais e 

noventa centavos), tendo a empresa prazo de entrega imediato. 

 

A Dispensa de Licitação teve amparo legal no Artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas alterações.  

   

2.1.1.5 Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e Pagamento 

 

Verificamos que o processo 005915/2020 teve início no dia 06/05/2020 e sua tramitação se deu conforme 

as datas: 

 

Pré 
Empenho 

Empenho Autorização de 
Fornecimento 

Nota Fiscal Atesto do 
Fiscal 

Liquidação Pagamento 

-------------- 27/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 09/06/2020 10/06/2020 10/06/2020. 

 
Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o Empenho e a Autorização de 

Fornecimento, e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada 

em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com 

o pagamento que foi em 10/06/2020. 

 

3.CONCLUSÃO:   

                             
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 005915/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no artigo 4° da Lei 13.979/2020, contendo Parecer favorável pela 

Procuradoria deste Município. 

 

É de suma importância a Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços e sua 

assinatura nos documentos de sua autoria. Recomendamos que a assinatura seja legível ou seguida de 

carimbo para melhor identificação 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a Secretaria Municipal de Saúde que dê ciência 

deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o 

atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.1.1.2 e 2.1.1.3. 

 

Pedimos que encaminhe o relatório ao Setor de Licitação para ciência do mesmo. Ao final que retorne ao 

setor de Controle Interno. 
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Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 
Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle Interno 

está à disposição para sana-los.     

 

 
Santa Teresa-ES, 09 de julho de 2020.  

 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
     Controladora Geral Interna 

 
 
 

Relatório de Auditoria do Processo nº 006212/2020  
 
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Insumos, para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde, decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus. 
 

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

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

os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e 

efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela 

Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento 

dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência 

e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, 

nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 
Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 006212/2020, que se 

refere a Aquisição de Equipamentos e Insumos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, 

decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus, realizado através de  Dispensa de Licitação 

enquadrada no artigo 4, da Lei Federal 13.979/2020. 

 

1.1 OBJETIVOS: 
 
O objetivo geral da presente auditoria consistiu em atender ao ordenamento legal, detectar possíveis 

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 

do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 

1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 

 
✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 

 
✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 

 
✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 

 
✓ Medida Provisória nº 966. De 13/05/2020 

 
 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

2.1 CHECK LIST 
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           CHECKLIST DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

Nº do Processo: 006212/2020 

Fornecedor(es): Foral Fornecedora Aliança Comercial Eireli ME 

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Insumos  

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( X ) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (    ) 

Empenho: 689/2020 Data: 27/05/2020 Valor: 660,00 

Pagamento: 1413/2020 Data: 10/06/2020 Valor: 660,00 

Perguntas 
Sim 
Não 
NA 

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

 

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

 

 
 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos e Insumos, 

para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, decorrente da Pandemia em razão do 
Corona Vírus. 

Descrição / Produto Quantid
ade 

UN 

Pulverizador de Plástico em cor clara ou transparente para borrifar 
produtos líquidos com capacidade 500 ml a 550 ml, com bomba de 
pressão manual, punho ergonômico e jato ajustável 

 
100 

 
Un 

 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde 
Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19; 
 
Considerando que  o momento demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúdepública, a fim de evitar a disseminação da doença mo 
município de Santa Teresa;   
  
Considerando que uma das estratégias de enfrentamento ao coronavírus é a desinfecção de 
superfícies de contato, principalmente em locais que possuem um fluxo transitório de pessoas.  .  
 

 
 
 
 
Sim 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Aquisição de fornecimento de Equipamentos e Insumos foi protocolado no dia 
18/05/2020 e está compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas 
enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, tratando-
se assim de uma situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º  da Lei 
13.979/2020.  
 

 
 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
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Foi publicado no dia 29/05/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO 
CORONA VÍRUS – COVID – 19: 
 

✓ Termo de Dispensa de Licitação 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples 
✓ Autorização de Fornecimento 219/2020. 

✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES. 
 

 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19 em 29/05/2020 e também no DOM/ES 27/05/2020. 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
O Nome do Contratado, o Número do CNPJ, o Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega 
foi imediata não gerando Contrato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Consta declaração de que a empresa não é INIDÔNEA, estando apta para participação no processo 
de aquisição (Fls. 22)  
 

 
 
 
Não 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme 
determina o Art. 4º E da Lei nº 139798/2020, e se encontra anexado às folhas 03 a 13 deste processo, 
e descreve o objeto como contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos e Insumos, 
que serão utilizados para a desinfecção de superfícies de contato, principalmente em locais que 
possuem um fluxo transitório de pessoas. 
 

 
 
 
Sim 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto que é a aquisição de equipamentos e 
insumos destinados a suprir a demanda de combate e prevenção a pandemia do novo corona vírus. (fls.03).  

 
- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação objetiva-se dar continuidade das 
estratégias de enfrentamento ao coronavirus,  com a desinfecção de superfícies de contato, principalmente 
em locais que possuem um fluxo transitório de pessoas.  
 
- Constatamos os requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos) que foi a  aquisição 
de 100 unidades de Pulverizador de Plástico para borrifar produtos líquidos,com bomba de pressão manual, 
punho ergonômico e jato ajustável, e o prazo de entrega não superior a 10 dias,contado a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento.  

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

http://www.santateresa.es.gov.br/
http://www.santateresa.es.gov.br/
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- A Descrição resumida da solução apresentada neste momento, no Termo de Referência, foi informado 
pela Secretaria Municipal de Saúde como modalidade de contratação a DISPENSA DE LICITAÇÃO,  Art. 
24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, sendo que o processo todo indicava que o mesmo correria através 
do artigo 24, inciso IV (EMERGENCIAL).  
A minuta do Termo de Dispensa indica a Dispensa de Licitação com amparo legal no artigo 4° da Lei 
Federal 13.979/2020. 
Em seu Parecer Jurídico, a Procuradoria jurídica municipal opinou pela legalidade da contratação 
pretendida nos termos do  artigo 4° da Lei 13.979/2020.  
 
Neste sentido, entendemos que o Termo de Referência foi preenchido de forma equivocada no item 4 - 
Modalidade de Contratação (fls. 03). 
 

- Os critérios de solução e pagamento: Os pagamentos referentes as notas de empenho dos materiais 
adquiridos serão efetuados em até 30 dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente 
atestadas pelo fiscal designado para o contrato.  

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada. 
 

VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotações de preços com potenciais 
fornecedores e pesquisa em sítios eletrônico conforme fls. 14 a 19.  
 

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

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

VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde – 
(Folha 13) do Processo. 

 
O Termo de Referência (Fls. 03/13) contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde 
 
Item 2: Objeto – Aquisição de Equipamentos e Insumos destinados a suprir a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde. Quantidade, itens e especificações dos objetos constam no na Folha 21 deste 
processo. 
 
Item 3: Justificativa – A aquisição do material destina-se a suprir a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde, objetivando dar continuidade das estratégias de enfrentamento ao coronavírus, com a desinfecção 
de superfícies de contato, principalmente em locais que possuem um fluxo transitório de pessoas.  
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Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Art. 24 Inciso II da Lei nº 
8.666/1993. 
 
Item 5: Forma de Prestação dos Serviços – O fornecimento será efetuado com prazo não superior a 10 
(dez) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, no Setor de Medicina do 
Trabalho da Secretaria Municipal de Saúde e itens 5.1 a 5.10 . 
 
Item 6: Validade – Fornecimento com validade mínima de 12 (doze) meses a partir do recebimento do 
material. Durante o prazo de validade a Contratada estará obrigada a substituir o material defeituoso, sem 
ônus e troca do material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da 
Contratante, sem ônus. 
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls. 05/07) 
 
Item 8: Obrigações da Contratante – Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls. 07) 
 
Item 9: Avaliação do Custo – O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante planilha 
de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme orçamentos 
apensados nas folhas 14 a 19. 
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de “Técnica de 
Segurança do Trabalho” e itens 10.1 a 10.3. 
 

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

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada e itens 11.1 a 11.8 do Termo de Referência (fls.09). 

 
Item 12: Documentos – Os produtos deverão apresentar: registro no Ministério do Trabalho e Emprego, 
Inmetro e certificado da Anvisa. A Empresa ganhadora deverá apresentar as Certidões Negativas de Débito 
e Contrato Social, CRT, Atestado e Alvará de licença para localização e funcionamento (fls. 09/10). 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Não foi informada a Dotação Orçamentária no Termo de Referência 
sendo informado que " A dotação orçamentária será informada em oportuno". 
 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls. 10/12)  
 
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação (fl.12). 
 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
(Regularidade fiscal e trabalhista – art. 29 da Lei 8.663/93); 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF (incluído pela Medida Provisória 
926/2020). 
 
Consta:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Não Consta 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Fls 49; 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Fls 48; 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Não Consta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- 
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9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Folha 50; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Folha 51; 
9.7 - Consta a declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos. 
 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva nota 
fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado para o contrato. 
 

 
 
 
N/A 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
O processo em questão foi Dispensa de Licitação, enquadrado no art. 4º-B da Lei 13.979/2020 para 
aquisição de equipamentos e insumos de combate a prevenção da pandemia. 
 
A Lei nº 13979/2020 – Art. 4º B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020: 

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

 

 
 
 
Sim 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em 
tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa 
para a administração). 
 
Não consta manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum contrato ou 
ata referente a aquisição de Equipamentos e Insumos. 
 

 
 
 
 
Não 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação pretendida no processo – Fls. 
26/29; 
 

 
 
Sim 

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

 

Descrição / Produto Foral Forn 
Aliança 

J.B. Com. E 
Serviços 

Farmácia 
Atlântica 

Pulverizador de Plástico em cor clara ou 
transparente para borrifar produtos líquidos com 
capacidade 500 ml a 550 ml, com bomba de pressão 
manual, punho ergonômico e jato ajustável 

 
660,00 

 
750,00 

 
1.050,00 

Total 660,00 750,00 1.050,00 

 
 

 
 
Sim 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, 
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do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável em sítios eletrônicos e cotações 
realizada com potenciais fornecedores, demonstrando que o valor da Empresa vencedora ficou 
abaixo da média sendo o menor preço entre os orçamentos encaminhados ao Município.  
 

 
 
Sim 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 29/05/2020 e no DOM/ES em 27/05/2020. 
 

 
 
Sim 

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

 
 
Sim 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário e 
o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pelo Fiscal. 
 

 
 
 
N/A 
 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato. 
 

 
 
N/A 
 

 

2.1.1 – Constatações:  
 

Foi verificado no site oficial do Município em 29/05/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava 

Publicada de acordo como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços do material através dos orçamentos 

de Empresas conforme fls. 14 a 19.   

 

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com o valor 

de mercado, constatamos através de verificação de aquisições similares no Portal de Transparência de 

Outros Municípios, Internet, e Painel de Preços do Governo Federal e obtivemos os valores descritos 

abaixo: 

 
Tabela comparativa: Pulverizador de Plástico em cor clara ou transparente para borrifar produtos líquidos 
com capacidade 500 ml a 550 ml, com bomba de pressão manual, punho ergonômico e jato ajustável 
 

Munícipio Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa Fornecedora 

Santa 
Teresa 

100 Unid. x 
R$ 6,60 

R$ 660,00 Pulverizador de 
Plástico 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 
Empresa: Foral Fornecedora Aliança 

Comercial Eireli ME 

Vila Velha 100 Unid. 
XxR$ 5,50 

R$ 550,00 Pulverizador de 
Plástico 

Site Oficial do Município 
 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Aracruz 120 unid. x 
R$ 7,59 

R$ 910,80 Pulverizador de 
Plástico 

Site Oficial do Município 
Empresa: Agropaulos Prod.Saneantes 

Internet R$ 10,90 -------------- Pulverizador de 
Plástico 

Empresa: Shoptime 

Internet R$ 5,90  -------------- Pulverizador de 
Plástico 

Empresa: M & B Embalagens 

 
Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em nosso 

município está condizente em se comparando com a pesquisa realizada na Internet e em outros municípios. 

 
2.1.1.1 Da elaboração do Termo de Referência 

 
Na verificação dos itens de atendimento a Lei 13.979/2020, principalmente nos que se referem ao Termo de 

Referência, verificamos a necessidade de uma maior atenção na elaboração do Referido Termo. 

Identificamos algumas inconformidades evidenciadas conforme abaixo: 

 

- Item 4: Modalidade de Contratação: fl. 03 – Foi informado no Termo de Referência que a modalidade da 
contratação seria Dispensa de Licitação conforme o Artigo 24 Inciso II da Lei nº 8.666/1993, sendo que o 
processo todo indicava que o mesmo correria através do artigo 24, inciso IV (EMERGENCIAL).   
 
A minuta do Termo de Dispensa indica a Dispensa de Licitação com amparo legal no artigo 4° da Lei 
Federal 13.979/2020. 
 
Em seu Parecer Jurídico, a Procuradoria jurídica municipal opinou pela legalidade da contratação 
pretendida nos termos do artigo 4° da Lei 13.979/2020.  
 
- Item 13: Da Dotação Orçamentária – fl. 10 - No termo de referência não foi informado a Dotação 

Orçamentária por onde correria a despesa, sendo que foi preenchido com os dizeres: “A Dotação 

Orçamentária será informada em oportuno” – fl.10. 

 

Identificamos no trâmite do processo, na folha de despacho a informação dada pela Secretária de Saúde 

indicando a ficha por onde correria a despesa – fl. 20.  

 

O termo de Referência deverá vir sempre informando a Dotação Orçamentária, em atendimento aos artigos 

14 e 38 da Lei 8.666/93, indicando assim a previsão orçamentária que é condição fundamental uma 

contratação de acordo com a Lei 8.666/93. 

 

Recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde juntamente com o servidor responsável pela 

elaboração do Termo de Referência se atente a todas as informações necessárias que ali deverão ser 

descritas, possibilitando assim, uma aquisição/contratação respaldada na Lei 13.979/2020. 

 

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

 

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados: 

 

✓ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 

✓ Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
 

Recomendamos que a Administração Pública anexe nos processos toda documentação exigida na Lei 

Federal 13.979/2020. 
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2.1.1.3 – Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e Pagamento. 

 

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

as datas: 

 

Pré 

Empenho 

Empenho Aut.Fornecim. Nota 

Fiscal 

Atesto da 

Nota Fiscal 

Liquidação Pagamento 

22/05/2020 27/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 01/06/2020 09/06/2020 10/06/2020 

 

Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o Empenho e a Autorização de 

Fornecimento, e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada pelo fiscal 

do contrato.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada 

em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com 

o referido processo, que só foi pago em 10/06/2020. 

 

3.CONCLUSÃO:                             

   
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 006212/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no artigo 4° da Lei nº 13.979/2020, contendo manifestação favorável pela 

Procuradoria deste Município. 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a secretaria municipal de saúde que dê ciência 

deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o 

atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.1.1.1 e 2.1.1.2. 

 

Pedimos que encaminhe o relatório ao setor de Licitação para ciência do mesmo. Ao final que retorne ao 

setor de controle interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle 

Interno está à disposição para sana-los.    

 
Santa Teresa-ES, 06 de julho de 2020. 

 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controlador Geral Interno 

 

 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Relatório de Auditoria nos Processos de nº 007992/2020 – Processo de 
Contratação de Empresa para aquisição de serviços Gráficos por Dispensa de 

Licitação  

 
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Serviços Gráficos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para 
o desempenho de suas atividades.   

 

Valor: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).  
  

1. INTRODUÇÃO: 

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

os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e 

efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela 

Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento 

dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “Coronavírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional, e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência 

e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, 

nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 007992/2020, que se 

refere a  aquisição de Serviços Gráficos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para o 

desempenho de suas atividades através de Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 4º, da Lei Federal 

nº 13.979/2020.  

 

1.1 OBJETIVOS: 

 
O objetivo geral da presente auditoria consistiu em atender ao ordenamento legal, detectar possíveis 
desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade 
do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 
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1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 
Dispensa de Licitação: 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de Dispensa 

de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A contratação por meio 

de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços indispensáveis ao atendimento da 

situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os casos fundamentados no Artigo 24 da Lei 

Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei Federal 13.979/2020 de 06/02/2020. 

✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 

✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 

✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 

✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 

✓ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020 

 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS, CONSTATÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 

2.1 CHECK LIST 

 
           CHECKLIST DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

Nº do Processo: 007992/2020 
Fornecedores: Gráfica São Geraldo Ltda.   
Objeto: Aquisição de Serviços Gráficos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para 
desempenho de suas atividades.  

 
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/93 Art. 24, Inciso IV e Lei Federal 13.979/20 Art. 4º  
Dispensa - Art. 24, Inciso ( IV )                        Inexigibilidade - Art. 25, Inciso (    ) 
Empenho:  0857/2020  Data: 11/08/2020 Valor: R$ 1.700,00  
Ordem Bancária:  Nota Pagt° 001899/20  Data: 12/08/2020 Valor: R$ 1.700,00 

 
Perguntas 

 
S 

 
N 

 
NA 

1) A aquisição foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, 
protocolado e numerado? 
 
A formalização foi devidamente realizada por processo administrativo, autuado, organizado e 
protocolado com o nº 007992/2020 e numerado com folhas sequenciais de 01 a 78. 

 
 

X 
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2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do Corona vírus? (Art. 4º - lei 13.979/2020). 

 
O Processo se refere Contratação de empresa para fornecimento de Serviços Gráficos, para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, decorrente da Pandemia em razão do 
Corona Vírus, de acordo com Anexo do Termo de Referência na fl. 14. 

 
Item Quant. UN Produto/Descrição 

01 10.000 Uni
d. 

Serviço de Impressão Gráfico Colorido Frente e Verso de 
Panfletos 4/4 – (21x29,7) cm em Papel Couche 90g.   

 
Obs.1: Consta nas fls. 15/16 o Panfleto orientativo aos produtores rurais de Santa Teresa. 
 
Obs.2: Consta novo Termo de Referência anexado as folhas 41 a 51.  
 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde 
Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe 
sobre as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem 
sobre as medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019. 
 
Considerando atender a necessidade de orientar as pessoas que foram atendidas pela 
Estratégia da Saúde da Família, que de certa forma foram orientadas a permanecer em 
isolamento domiciliar pelo fato de serem suspeitas ou confirmadas pelo COVID 19. 
 
Considerando as denúncias chegadas à vigilância sanitária sobre os casos de aglomerações 
em residências com a realização de comemorações e eventos através do disque denúncia e 
ouvidoria municipal. Conforme art. 4°-B inciso III que diz:  
"Existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e 
outros bens públicos ou particulares." 
 
Desta forma por meio de orientações se torna essencial para reduzir os casos de 
aglomerações no município de Santa Teresa. 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de 
saúde pública decorrente do Coronavírus, caracterizando assim situação temporária de 
dispensa de licitação conforme art.4º § 1º da lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Aquisição de Material Gráfico foi protocolado no dia 15/07/2020, e está 
compreendido no período da pandemia em Razão do Covid 19, e aplica-se apenas enquanto 
perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, tratando-se 
assim de uma situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º da Lei 
13.979/2020.  

 

 
 
X 
 
X 

  

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

 
Foi publicado no dia 24/07/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO 
CORONA VÍRUS – COVID – 19 – Fundo Municipal de Saúde. 

 

• Termo de Referência; 

• Quadro Comparativo de Preços; 

• Termo de Dispensa; 

• Publicação do Termo de Dispensa no DOM – Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo;         
• Empenho do Processo;  

• Autorização de Fornecimento AF. 

 
 
 

X 
 
X 

  

http://www.santateresa.es.gov.br/
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5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo 
de informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 
4º § 2º da lei 13.979/2020). 

 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município 
WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19: 
O Termo de Dispensa traz informações referente a: 

 
O Nome do Contratado, o Número do CNPJ, o Valor, Quantitativos, Número do Processo. A 
entrega foi imediata não gerando Contrato. 

 
Verificamos que o Termo de Dispensa de Licitação foi Publicado no DOM/ES no dia 24/07/2020, 
(Extrato do Ato 287494 Publicado no dia 23/03/2020 no DOM/ES). 

 
 
 

 
X 

  

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da lei 13.979/2020). 
 
Não foi localizado dentro do processo nenhuma informação em relação a inidoneidade das 
empresas contratadas  

 
 

X 

 
 
 
X 

 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto Básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, 
conforme determina o Art. 4º E da Lei nº 139798/2020, e se encontra anexado às folhas 41 a 51 
deste processo, e descreve o objeto como contratação de empresa para fornecimento de 
Materiais Gráficos, que serão utilizados para divulgação e orientação aos munícipes para 
prevenção da possível propagação do vírus. 

 
 
 
 

X 
 
X 

  

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto Básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto;  
II – Fundamentação simplificada da contratação;  
III – Descrição resumida da solução apresentada;   
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento; 
 

Obs.: Verificamos que o Termo de Referência anexado as folhas 03 a 14 do processo, foi 
posteriormente substituído por um novo Termo de Referência anexado as folhas 41 a 51 para 
atendimento do item 1 da conclusão do recomendado no Parecer Jurídico as fls. 36/39. 

 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto que é a aquisição de Serviços 
Gráficos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde fls. 41.  

• Serviço de Impressão Gráfico Colorido Frente e Verso de Panfletos 4/4 – (21x29,7) cm em 
Papel Couche 90g - 10.000 unidades. 

 
- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação  Considerando atender a 

necessidade de orientar as pessoas que foram atendidas pela Estratégia da Saúde da Família, que de 
certa forma foram orientadas a permanecer em isolamento domiciliar pelo fato de serem suspeitas ou 
confirmadas pelo COVID 19. 

 
Considerando as denúncias chegadas à vigilância sanitária sobre os casos de aglomerações em 
residências com a realização de comemorações e eventos através do disque denúncia e ouvidoria 
municipal. Conforme art. 4°-B inciso III que diz:  
"Existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros 
bens públicos ou particulares." 

 

 
 

  

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Desta forma por meio de orientações se torna essencial para reduzir os casos de aglomerações no 
município de Santa Teresa. 
 
- A Descrição resumida da solução apresentada Modalidade de Contratação: Dispensa de 
Licitação, conforme o Art. 4° da Lei 13.979/2020 que diz: “ É dispensável a licitação para aquisição de 
Bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento de emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus deque trata esta Lei e art.4° B: 
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de Pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de Risco e Segurança de pessoa. 
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 
  
Consta no Termo de Referência nas fls. 03 a 13: 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde (fl. 02). 
 
Item 2: Objetivo – Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Gráficos para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Quantidade, itens e especificações do objeto da 
contratação constam no Anexo da fl.14, parte integrante do Termo de Referência. (fl. 03/14 e fls. 
41/51) 
 
Item 3: Justificativa – Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de 
Emergência de Saúde Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do 
Covid 19 e dispõe sobre as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 
que dispõem sobre as medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019. 
Considerando atender a necessidade de orientar as pessoas que foram atendidas pela Estratégia da 
Saúde da Família, que de certa forma foram orientadas a permanecer em isolamento domiciliar pelo 
fato de serem suspeitas ou confirmadas pelo COVID 19. 
Considerando as denúncias chegadas à vigilância sanitária sobre os casos de aglomerações em 
residências com a realização de comemorações e eventos através do disque denúncia e ouvidoria 
municipal. Conforme art. 4°-B inciso III que diz: "Existência de risco a segurança de pessoas, obras, 
prestação de serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares." 
Desta forma por meio de orientações se torna essencial para reduzir os casos de aglomerações no 
município de Santa Teresa. 
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme artigo 4°-B da Lei 
13.979/2020. 
 
Item 5: Do Local e da Entrega – Setor do Almoxarifado da Saúde e itens 5.1 a 5.10  (fls. 42 a 44). 
 
Item 6: Garantias – A Contratada estará obrigada a: Substituir o material defeituoso, sem ônus. 
Trocar o material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da Contratante, 
sem ônus (fl. 06). 
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls.44 a 45). 
 
Item 8: Obrigações da Contratante - Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls.45 a 46). 
 
Item 9: Avaliação do Custo - O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante 
preenchimento de planilha de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações 
similares, conforme orçamento apensados ao processo nas folhas 27 a 32 e itens 9.1 a 9.3. 
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de 
“gerente de Atenção Primária” e itens 10.1 a 10.3 (fl. 46 a 47). 
 

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

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida 
qualquer pendência com a contratada, e itens11.1 a 11.8 - (fls.47/48). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos não 
podendo ultrapassar o respectivo crédito orçamentário (fl.48). 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento de encargos 
resultantes deste instrumento correrão através da seguinte dotação orçamentária (fls.10 verso): 
Classificação Funcional Programática: 012020.10122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência da 
Covid 19; 
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas; 
Fonte de Recurso: 12140000000 - Ficha: 0000079.    
          
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.8 do Termo de Referência (fl. 48 a 50). 
 
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 
o interesse da Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação 
(fl.50). 
 

VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
Localizamos estimativa de preços através do levantamento de orçamentos com potenciais 
fornecedores nas fls. 27 a 32. 
 

VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 012020.10122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência da 
Covid 19; 
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas; 
Fonte de Recurso: 12140000000 - Ficha: 0000079.    
 

VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde no 
Processo – (Fls. 51). 
 

°   

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
 
9.1) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Não Consta  
9.2) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais – Consta na fl. 62.   
9.3) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Consta nas fl. 61; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Consta na fl. 60; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS – Consta na fl. 63; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Consta na fl. 64. 
9.7) Cumprimento do Inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - Não Consta. Não localizamos no 
processo a Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF “proibição 
de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz”. 

 

 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

- 
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10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou 
inferior a seis meses? (art. 4º-H da lei 13.979/2020). 

 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata após o 
recebimento da Autorização de Fornecimento, sendo o Empenho é Ordinário e o prazo para 
pagamento é em até 30 dias consecutivos após a entrega dos materiais e mediante a 
apresentação da Nota Fiscal. 
 

 
 
 
 

 
 
X 

 
 
 
 
 

X 

 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da lei 13.979/2020). 

 
Conforme justificado na fls. 02 a aquisição por dispensa levou em consideração o Decreto 
Municipal de nº 087/2020 no qual foi Declarado Situação de Emergência de Saúde pública no 
Município de Santa Teresa – ES. 

 
O processo em questão foi uma Dispensa de Licitação, enquadrado no Art. 4º, da Lei Federal 
13.979/2020 e suas alterações para contratação de serviços gráficos. 

 
“nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”; 
 
A Lei 13.979/2020 Art. 4º B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020:  
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de risco e segurança de pessoas; 
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
X 

  

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto 
do processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em 
tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais 
vantajosa para a administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não 
algum contrato ou ata referente a aquisição dos materiais médicos adquiridos.  

 

  
 
 

X 
 
X 

 

13) Consta Parecer Jurídico no Processo? 
 
Sim. Consta Parecer Jurídico nas fls. 36 a 39 do Processo. 
 

 
 

X 

 
 

 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante?  
 
Produto e     

Quantidade 
Média Emp. / Valor 

Unit. / Valor Total 
Emp. / Valor 

Unit. / Valor Total 
Emp. / Valor Unit. / 

Valor Total 

Serviços 
Gráficos – 

10.000 
unidades. 

R$ 0,19 Gráfica São Geraldo 
Ltda – ME R$ 0,17 a 
unid. – Valor Total = 

R$ 1.700,00 

Gráfica 04 Irmãos 
Ltda – ME R$ 0,19 a 
unid. – Valor Total = 

R$ 1.900,00. 

Gráfica MS Gráfica Ltda - R$ 
0,21 a unid. – Valor Total = 

R$ 2.100,00 

 
Constam orçamentos no Processo, sendo o orçamento da Empresa vencedora na fl. 27 o de 
melhor preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como demonstrado 
no Quadro Comparativo de Preço Simples (fl. 33). 

 

 
 
 
 
 

X 
 
 
X 
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15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a 
análise crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, 
§ 1º e § 2º, do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 

 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável com potenciais fornecedores, 
demonstrando que o valor da Empresa vencedora ficou abaixo da média sendo o menor preço 
entre os orçamentos encaminhados ao Município.  
Foi verificado no Quadro Comparativo de Preços Simples as fls. 33 do processo, 
demonstrando que o valor da Empresa vencedora foi o menor entre os orçamentos e as 
pesquisas de preço realizadas pelo Município.   
 

 
 
 
 

X 
X 

  

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 

O Termo de Dispensa foi Publicado no Sítio Oficial do Município 
WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 
24/07/2020, dentro de: Despesas/Contratações – Detalhes da Licitação – Documentos 
 
Também se encontra publicado no Portal da Transparência – Aba: CORONAVIRUS – COVID 19 
- Despesas/Contratações – Detalhes da Licitação – Documentos. 
 
Também foi publicado no Diário Oficial dos Municípios / DOM: em 24/07/2020. 

 
 

X 
 

X 

  

    

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho?     
 

Localizamos no processo Nota de Pré Empenho na fl. 34.  
 

• Nota de Pré Empenho de n° 0000133/2020 com data do dia 20/07/2020 em nome da 
Empresa Gráfica São Geraldo Ltda no valor de R$ 1.700,00 fl. 34. 

 

 
 

X 
 
X 

  

18) Se for o caso, consta Minuta do Contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei 
Federal 13.979/2020? 

 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega de todo material gráfico foi 
imediata e o Empenho é Ordinário, o prazo para pagamento é em até 30 dias consecutivos 
após a entrega dos materiais e mediante a apresentação da Nota Fiscal. 

  
 
 

X 
 
 
X 

 

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

Não houve Celebração de Contrato.  

  
X 

 

 

2.1.1 - Constatações: 

 

Verificamos de acordo com o Anexo do Termo de Referência fl. 14 que o processo foi originado com 

o propósito de contratação de Serviço de Impressão Gráfica colorido frente e verso de panfletos 4/4 

– (21x29,7) cm, em papel couche 90g na quantidade de 10.000 (dez mil unidades).  

  

Constatamos nas fls. 03 a 13 do processo o Termo de Referência, o qual foi elaborado enquadrando 

a Dispensa de Licitação no Art. 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/1993 e que posteriormente 

conforme item 1 da conclusão do Parecer Jurídico a dispensa de licitação foi baseada no artigo 4°-B 

da Lei 13.979/2020 (novo Termo de Referência anexado as fls. 41/51).  

 

Evidenciamos no processo o modelo do panfleto a ser impresso nas fls. 15 a 16, a Lei 13.979/2020 

nas fls.17 a 22, o cadastro no Sistema de Compras (fl. 24), além da Portaria que designa o do Fiscal 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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do Contrato na fl. 26.  

As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços de material através dos 

orçamentos das Empresas conforme fls. 27 a 32 e o Quadro Comparativo de preços na fl. 33.  

 

Descrição 

do Item 

Quantidade Empresa Gráfica 

São Geraldo Ltda 

- ME 

Gráfica 04 Irmãos Gráfica MS 

Gráfica Ltda 

Serviços 

Gráficos 

10.000 

Unidades 

R$ 0,17 a unid. – 

Valor Total = R$ 

1.700,00 

R$ 0,19 a unid. – 

Valor Total = R$ 

1.900,00 

R$ 0,21 a unid. – 

Valor Total = R$ 

2.100,00 

 

Constatamos a Minuta do Termo de Dispensa de Licitação, no valor global de R$ 1.700,00 (um mil 

e setecentos reais) na fl. 35. 

Evidenciamos Parecer Jurídico nas fls. 36 a 39, opinando pela legalidade da contratação pretendida 

através de Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º da Lei nº 13.979/2020, observando art. 4º - 

B, e não como foi indicado no Termo de Referência (fl. 04), que justificou a Dispensa de Licitação 

conforme o Art. 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/93. 

 

Localizamos na fl. 40 o Termo de Dispensa de Licitação com amparo legal no Artigo 4º, da Lei 

Federal nº 13.979/2020 e suas alterações, bem como a sua publicação no Diário Oficial dos 

Municípios do Estado DOM/ES na fl. 66.    

 

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

 

Verificamos que o processo 007992/2020 teve inicio no dia 15/07/2020 e sua tramitação se deu 

conforme as seguintes datas:  

Empresa 
Fornecedora 

 Empenho Aut. 
Fornecimento 

Nota Fiscal Atesto da 
Nota 

Fiscal 

Liquidação Pagamento 

 
Gráfica São 

Geraldo Ltda ME 

 
0000857/2020 

24/07/2020 

 
000269/2020 
27/07/2020 

 
06/08/2020 

 
06/08/2020 

 
 

 
0001334/2020 

11/08/2020 

 
0001899/2020 

12/08/2020 

 
Constatamos que a Nota Fiscal de nº 1049 foi emitida após a emissão do Empenho e da 

Autorização de Fornecimento, sendo a mesma só liquidada e paga após ter sido devidamente 

conferida e atestada pelo Fiscal do Contrato estando em conformidade com o estabelecido no 

item 11.2 do Termo de Referência  

 

“11.2 Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado 

ou, antes de resolvida qualquer pendência com a Contratada;”   

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

 

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados: 

 
✓ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica  

✓ Modelo V – conforme exigência do Artigo 4º - F do Cumprimento do Inciso XXXIII do caput 
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do Art. 7º da CF 
 

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

  
2.1.1.3 Da não identificação do servidor responsável pela coleta dos orçamentos   

 
Não constatamos identificação do servidor responsável pela coleta dos orçamentos como determina 

a Portaria 804 do Ministério da Justiça.    

 

A obrigatoriedade da Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços, nos 

termos item 9.1.1 da Portaria 804, de 13/11/2018 do Ministério da Justiça que assim dispõe: 

 

“É obrigatória a identificação do servidor responsável pela cotação de preços E A ASSINATURA 

NOS DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA (Acordão TCU nº 909/07 – 1ª Câmara)”.  

 

Recomendamos que o servidor responsável pela cotação de preços sempre se identifique através 

de assinatura legível ou carimbo de identificação afim. 

 

3.CONCLUSÃO:   

                             
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 007992/2020 realizado 

pela municipalidade está amparado no artigo 4°da Lei nº 13.79/2020 contendo manifestação 

favorável pela Procuradoria deste Município. 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a secretaria municipal de saúde que dê 

ciência deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas 

exigências para o atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.1.1.2 e 2.1.1.3. 

 

É de suma importância a Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços e 

sua assinatura nos documentos de sua autoria. Recomendamos que a assinatura seja legível ou 

seguida de carimbo para melhor identificação.  

 

Pedimos que encaminhe o relatório ao Setor de Licitação para ciência do mesmo. Ao final que 

retorne ao Setor de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br, 

na aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não 

restringe às situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de 

ocorrência de outras situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle 

Interno está à disposição para sana-los.   

 
Santa Teresa-ES, 24 de agosto de 2020. 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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                                              Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controladora Geral Interna 

Relatório de Auditoria do Processo nº 008031/2020 – Projeto Homeopatia 
no Enfrentamento da Covid – 19 no Município de Santa Teresa  

 
Objeto: Aquisição de Medicamentos Homeopáticos    
 

Valor Total: R$ 4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais).   
 
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles 

diversos, incluindo os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados 

controles internos. A existência e efetivo funcionamento de sistemas de Controles Internos nos 

Municípios é uma obrigação estatuída pela Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

A finalidade desses controles é garantir que a administração atue em consonância com 

princípios constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o 

melhor aproveitamento dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à 

população. 

 

Tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou 

que o surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância 

internacional e logo na sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de 

contaminação pelo novo “Coronavírus”  como Pandemia, após a identificação de mais de 115 

países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações 

públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e 

contratos criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e 

insumos de Saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

Coronavírus e define que a dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto 

durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de 

emergência e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de 

bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do Coronavirus, nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo de n° 

008031/2020, que se refere à aquisição de Medicamentos Homeopáticos e Florais de Bach, 

para atender aos usuários do SUS do Município de Santa Teresa para o enfrentamento da 

Pandemia do novo Coronavirus.  
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1.1 OBJETIVOS: 

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

possíveis desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a 

regularidade e conformidade do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 

1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo 

de Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da 

Isonomia. A contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens 

e serviços indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou 

prazo, tendo os casos fundamentados no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/1993. 

 

➢ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

➢ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
 

➢ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 
 

➢ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020. 
 

➢ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020. 
 

➢ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020. 
 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das informações necessárias à análise do 

objeto desse estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

2.1 CHECK LIST 

 

Nº do Processo: 8031/2020 

Fornecedor(es): Leon Vannier Homeopatia e Manipulação Ltda / Pretti Farmácia & Manipulação Ltda 

Objeto: Aquisição de Medicamentos Homeopáticos. 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV (   )    Art. 4ª da Lei 
13.979/2020 (X) 

Inexigibilidade - Art. 25, inciso (   ) 

Empenho: 916/2020 – 917/2020 Data: 11/08/2020 Valor: R$ 1.200,00 – R$ 3.390,00  

Pagamento: 
Até o momento da auditoria, não 

haviam sido realizados os 

Data: 
/2020 
/2020 

Valor: 
R$ 1.200,00 
R$ 3.390,00 
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Pagamentos. 

Perguntas 
Sim 
Não 
N/A 

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

 
O Processo Administrativo de nº 8031/2020, foi protocolado no dia 16/07/2020, autuado, distribuído e 
organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de 01 a 119. 

 

 
 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona Vírus? 
(art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere Contratação de Empresa para fornecimento de Medicamentos Homeopáticos e 
Florais de Bach, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, para desempenho de suas 
atividades, decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus. 

 
Item Descrição Especificação Quanti

dade 
Unid
ade 

01 Medicamento Homeopático em frasco de 20 ml  CH (Centesinal 
Hahnemaniana), nas potências: 6 a 30 CH / 31 a 100 CH 

300 Un 

02 Medicamento Homeopático em frasco de 20 ml fluxo contínuo nas 
potências: 200 a 1 M 

300 Un 

03 Medicamento Homeopático em frasco de 20 ml LM (Cinquenta 
milésima), nas potências: 1 a 6 LM 

30 Un 

04 Essências Florais em frasco de 30 ml, podendo conter até 7 essências 
+ Rescue 

600 Un 

 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde Pública 
no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe sobre as medidas 
de enfrentamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem sobre as medidas para o 
enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 
responsável pelo surto em 2019. 
 
Considerando que a Homeopatia está incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares de 2006 do Ministério da Saúde. 
 
Considerando que a Homeopatia apresenta em sua prática terapêutica, a possibilidade de se utilizar, em 
associação à alopatia, um ou mais medicamentos, de forma profilática ou terapêutica, em casos de 
pandemias, e que não há possibilidades de se realizar, nestes casos, uma consulta individualizada para 
cada paciente, considerando a necessidade premente de resposta frente à pandemia que vem se 
agravando a cada dia em nosso país e também em nosso Estado, somado ao aumento de número de 
casos em nosso Município e que ainda não há nenhuma possibilidade terapêutica de prevenção ou 
tratamento específico.  

 
Considerando que a Terapia Floral está incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares através da Portaria 702 de 21 de março de 2018 do Ministério da Saúde. 
 
Considerando também, que o Município de santa Teresa está realizando o Projeto de Implantação da 
Homeopatia no enfrentamento da Covid 19 que foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e já 
iniciou várias etapas de consolidação dos passos para concretização do Protocolo realizado para tal 
finalidade (em anexo). 
 
A Farmácia Básica justifica que, para garantir que o tratamento homeopático seja realizado com a 
possibilidade de oferta de todos os medicamentos necessários para a individualização dos casos, nos 
quais sejam indicados outros medicamentos que não constam na lista inicial da primeira compra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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realizada pelo Município, se faz necessário a aquisição de medicamentos homeopáticos por uma 
farmácia homeopática que tenha condições de fornecer este insumo em tempo hábil para que os 
usuários tenham acesso ao medicamento para realização do tratamento homeopático.     

  

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
O Processo de Aquisição de Medicamentos foi protocolado no dia 16/07/2020 e está compreendido no 
período da Pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas enquanto perdurar o Estado de 
Emergência de Saúde Pública de importância internacional, tratando-se assim de uma situação 
temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º  da Lei 13.979/2020. 

 

Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º da 
Lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 12/08/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO CORONA 
VÍRUS – COVID – 19 – Despesas / Contratações: 

✓ Autorizações de Fornecimento nº 289/2020 e 290/2020; 
✓ Empenho nº 916/2020 e 917/2020; 
✓ Publicação do Termo de Dispensa; 
✓ Justificativa; 
✓ Termo de Dispensa de Licitação; 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples; 

✓ Termo de Referência. 
Além desses documentos foi disponibilizado outras informações a respeito da 
contratação como a data de aquisição, Identificação do produto, Fornecedor, Órgão 
adquirente, Valor Unitário, Quantidade, Unidade e Valor Total. 
 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, contendo 
além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de informações 
tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o 
valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – na 
ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19 em 12/08/2020 e também no DOM/ES 11/08/2020. 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente à: 
 
O Nome das Empresas Contratadas, o Número do CNPJ, o Valor, Quantitativos, Descrição dos 
Produtos e Número do Processo.  

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única empresa 
fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Constam as Declarações de que as empresas não são inidôneas, estando aptas para participarem no 
Processo de Licitação. (Fls. 100 e 101). 
 

 
 
Sim 
 

7) Consta no processo, Termo de Referência Simplificado ou Projeto Básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme 
determina o Art. 4º E da Lei nº 139798/2020, e se encontra anexado às folhas 04 a 18 deste processo, e 
descreve o objeto como contratação para fornecimento de medicamentos homeopáticos e Florais de 
Bach, aos usuários do SUS no Município de Santa Teresa. 
 

 
 
 
Sim 

http://www.santateresa.es.gov.br/
http://www.santateresa.es.gov.br/
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8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto contratação para fornecimento de 
medicamentos homeopáticos e Florais de Bach, aos usuários do SUS no Município de Santa Teresa (fls. 04). 
Constatamos a Fundamentação Simplificada da Contratação Considerando que a Homeopatia está 
incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de 2006 do Ministério da Saúde. 
 
Considerando que a Homeopatia apresenta em sua prática terapêutica, a possibilidade de se utilizar, em 
associação à alopatia, um ou mais medicamentos, de forma profilática ou terapêutica, em casos de pandemias, 
e que não há possibilidades de se realizar, nestes casos, uma consulta individualizada para cada paciente. 
 
Considerando a necessidade premente de resposta frente à pandemia que vem se agravando a cada dia em 
nosso país e também em nosso Estado, somado ao aumento de número de casos em nosso Município e que 
ainda não há nenhuma possibilidade terapêutica de prevenção ou tratamento específico (fls. 05).  
 
A Descrição resumida da solução apresenta Dispensa de Licitação conforme o Art. 4º da Lei Federal nº 
13.979/2020. 

 
Critérios de medição e Pagamento Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e 
mediante apresentação da Nota Fiscal. 

 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada, e itens (14.1 a 14.8) - fls.16. 

 
O Termo de Referência contém informações relativas a: (Fls. 04/18) 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde 
 
Item 2: Objeto – Contratação de empresa para aquisição de Medicamentos para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde para desempenho de suas atividades. Quantidade, itens e especificações dos 
objetos constam no Anexo I, parte integrante do Termo de Referência. (Fls. 04). 
 
Item 3: Justificativa – A Contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos, atenderá às 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a demanda da Secretaria.    
 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, que Declara Situação de Emergência de saúde pública no 
Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona Vírus. 
 
Considerando que a Homeopatia está incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
de 2006 do Ministério da Saúde. 
 
Considerando que a Homeopatia apresenta em sua prática terapêutica, a possibilidade de se utilizar, em 
associação à alopatia, um ou mais medicamentos, de forma profilática ou terapêutica, em casos de pandemias, 
e que não há possibilidades de se realizar, nestes casos, uma consulta individualizada para cada paciente. 
 
Considerando a necessidade premente de resposta frente à pandemia que vem se agravando a cada dia em 
nosso país e também em nosso Estado, somado ao aumento de número de casos em nosso Município e que 
ainda não há nenhuma possibilidade terapêutica de prevenção ou tratamento específico (fl. 04 e 06).  
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 
(fl. 08 a 09). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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Item 5: Das Obrigações do Contratado – O Contratado procederá a entrega dos produtos no Setor de 
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, em entrega imediata após o recebimento da Autorização de 
Fornecimento. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 
responsabilidade da Contratada e itens 5.1 a 5.10. (Fls. 08 a 09). 
 
Item 6: Requisitos Técnicos para Habilitação – Fornecer validade mínima de 24 (vinte e quatro) meses a 
partir do recebimento dos produtos. Durante a validade a empresa Contratada estará obrigada a substituir o 
material defeituoso, sem ônus e trocar o material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de 
comunicação da Contratante, sem ônus. (Fls. 09). 
Item 7: Do Local da Entrega – No Setor de Assistência Farmacêutica na Rua Darly Nerty Vervloet, nº 446, 
Centro, Santa Teresa – ES.     
 
Item 8: Das Sanções – Conforme item 8.1 a 8.8 do Termo de Referência (fls. 09 a 11).  
 
Item 9: Fluxo – De acordo com o item 9.1 do Termo de Referência (fls. 11 e 12). 
 
Item 10: Obrigações da Contratada – Conforme item 10.1 a 10.10 do Termo de Referência (fls. 12 a 14). 
 

Item 11: Obrigações da Contratante – Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e 
mediante apresentação da Nota Fiscal. 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada e itens 11.1 a 11.6 do Termo de Referência (fls.14). 
 
Item 12: Avaliação do Custo – O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram 
apurados mediante preenchimento de planilha de custos e/ou pesquisas de preços praticados no mercado em 
contratações similares, conforme orçamento apensados ao processo. 
 
Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e 
todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com os objetos da contratação. 
 
A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias (fls.12 a 13).  
 
Item 13: Fiscalização – De acordo com o item 13.1 a 13.3 do Termo de Referência (fl. 15). 
 
Item 14: Pagamento – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fl. 16). 
 
Item 15: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os materiais adquiridos, não podendo 
ultrapassar o respectivo crédito orçamentário (fl. 17). 
 
Item 16: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento de encargos resultantes deste 
instrumento correrão através da seguinte dotação orçamentaria (fl. 17): 
 
012.020.1012200011.073 – Infrentamento da Emergência da Covid 19 
33903900000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Ficha: 079 
Fonte: 1214  
  
Item 17: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação  
 
Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores 
alterações e legislação correlata (fl. 17).  

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
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d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas através de orçamentos/pesquisa realizada com potenciais 
fornecedores, através de cotação de Material/Serviços conforme Fls. 50 a 59. 
 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 012.012.010.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência da 
Covid–19; 
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 12140000000 - Ficha: 0000079; 
Constam as notas de pré-empenho de números 916/2020 e 917/2020 de 11/08/2020 nos valores 
respectivos de R$ 1.200,00 e R$ 3.390,00 – Fls. 110/111. 

 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde – fls. 
18. 

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
(Regularidade fiscal e trabalhista – art. 29 da Lei 8.663/93); 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF (incluído pela Medida Provisória 
926/2020). 
 
Constam:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Na Fl. 85 da Empresa Pretti Farmácia e Manipulação 
Ltda e na fl. 95 da Empresa Leon Vannier Homeopatia e Manipulação Ltda;   
 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Na Fl. 82 da Empresa Pretti Farmácia e 
Manipulação Ltda e na fl. 92 da Empresa Leon Vannier Homeopatia e Manipulação Ltda; 
 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Fl. 81 da Empresa Pretti 
Farmácia e Manipulação Ltda e na fl. 91 da Empresa Leon Vannier Homeopatia e Manipulação Ltda; 
 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Fl. 80 da Empresa Pretti Farmácia e Manipulação Ltda 
e na fl. 90 tentativa de emissão no site do Município da Empresa Leon Vannier Homeopatia e 
Manipulação Ltda; 
 
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Na Fl. 83 da Empresa Pretti Farmácia e Manipulação Ltda e 
na fl. 93 da Empresa Leon Vannier Homeopatia e Manipulação Ltda; 
 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Na Fl. 84 da Empresa Pretti Farmácia e Manipulação 
Ltda e na fl. 94 da Empresa Leon Vannier Homeopatia e Manipulação Ltda; 
 
9.7 – Constam as Declarações de que não empregam menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 
Conf. Art. 7º da CF. – Na Fl. 100 a 101. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a seis 
meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
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Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário e 
o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva nota fiscal, 
devidamente atestada pelo fiscal designado para o contrato. 

 

 
N/A 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de licitação 
(COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
A Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. 
 
I – Ocorrência de Situação de Emergência; 
II – Necessidade de Pronto Atendimento da Situação de Emergência; 
III – Existência de Risco e Segurança de pessoa. 
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 
 
Conforme a Justificativa na fl. 02/03 do Memorando e fl. 04/06 do Termo de Referência, a aquisição por 
dispensa levou em consideração o Decreto Municipal de nº 087/2020 no qual foi Declarado Situação de 
Emergência de Saúde pública no Município de Santa Teresa – ES, enquadrado no Art. 4º da Federal nº 
13.979/20, para aquisição de Medicamento Homeopáticos e Florais de Bach para enfrentamento da 
Pandemia do novo Coronavirus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

  12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em tempo 
hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa para a 
administração). 
 
Não consta manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum contrato ou ata 
referente a aquisição de Medicamentos. 
 

 
 
 
 
Não 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta no processo o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação pretendida no mesmo – 
Fls. 73 a 77. 
 

 
 
Sim 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos de fornecedores no Processo na fl. 50 a 59. Foram contratadas 02 (duas) empresas 
com os respectivos melhores preços de cada item, como demonstrado no Quadro Comparativo de Preço 
Simples (fl. 106/109). 

 
Descrição 

Especificação e 
Quantidade 

Média 
R$ 

Empresa / 
Valor Unit. / 
Valor Total 

Empresa / 
Valor Unit. 

/ Valor 
Total RS 

Empresa / 
Valor Unit.   

/ Valor Total 
R$ 

Empresa / 
Valor Unit. 

/ Valor 
Total R$ 

Empresa / 
Valor Unit. / 
Valor Total 

R$ 

Medicamento 
Homeopático em 
frasco de 20 ml  
CH (Centesinal 
Hahnemaniana), 
nas potências: 6 
a 30 CH / 31 a 
100 CH – 150 
Unid. 

14,95 
de 04 
Forne 
cedores 
 

Leon 
Vannier 

Homeopatia 
e 

Manipulação 
Ltda – 6,00 a 
Unid. Total = 

900,00  

Pretti 
Farmácia 

& 
Manipula
ção – 5,80 
a Unid. – 
Total = 
870,00 

Farmácia 
Alquímia 

Eirelli EPP 
– 20,00 a 
Unid. – 
Total = 

3.000,00 

Farmácia 
Essência 

Ltda – 
28,00 a 
Unid. – 
Total = 

4.200,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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Medicamento 
Homeopático em 
frasco de 20 ml 
fluxo contínuo 
nas potências: 
200 a 1 M – 150 
Unid. 

21,50 
de 04 
Forne 
cedores  

Leon 
Vannier 

Homeopatia 
e 

Manipulaçã
o Ltda – 

7,00 a Unid. 
Total = 

1.050,00 

Pretti 
Farmácia 

& 
Manipulaç
ão – 19,00 
a Unid. – 
Total = 

2.850,00 

Farmácia 
Alquímia 

Eirelli EPP 
– 30,00 a 
Unid. – 
Total = 

4.500,00 

Farmácia 
Essência 

Ltda – 
30,00 a 
Unid. – 
Total = 

4.500,00 

 

Medicamento 
Homeopático em 
frasco de 20 ml 
LM (Cinquenta 
milésima), nas 
potências: 1 a 6 
LM – 15 Unid. 

19,25 
de 04 
Forne 
cedores 
 

Leon 
Vannier 

Homeopatia 
e 

Manipulaçã
o Ltda – 
10,00 a 

Unid. Total 
= 150,00 

Pretti 
Farmácia 

& 
Manipulaç
ão – 20,00 
a Unid. – 
Total = 
300,00 

Farmácia 
Alquímia 

Eirelli EPP 
– 20,00 a 
Unid. – 
Total = 
300,00 

Farmácia 
Essência 

Ltda – 
27,00 a 
Unid. – 
Total = 
405,00 

 

Essências 
Florais em frasco 
de 30 ml, 
podendo conter 
até 7 essências 
+ Rescue – 300 
Unid. 

19,18 
de 05 
Forne 
cedores 
 

Leon 
Vannier 

Homeopatia 
e 

Manipulação 
Ltda – 8,50 a 
Unid. Total = 

2.550,00  

Pretti 
Farmácia 

& 
Manipula
ção – 8,40 
a Unid. – 
Total = 

2.520,00 

Farmácia 
Alquímia 

Eirelli EPP 
– 28,00 a 
Unid. – 
Total = 

8.400,00 

Farmácia 
Essência 

Ltda – 
31,00 a 
Unid. – 
Total = 

9.300,00 

Origem 
Farma Ltda 
– 19,98 a 

Unid – Total 
= 5.994,00  

       
 

 15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, do art. 
4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável com potenciais fornecedores de acordo com 
as fls. 50 a 59. Consta também tentativa do Setor de Compras da Saúde em obter mais orçamentos com 
outras 03 (três) empresas de acordo com as fls. 60 a 62 do processo. As Empresas vencedoras orçaram 
bem abaixo da média, sendo o menor preço entre os orçamentos encaminhados ao Município.  

 

 
 
 
 
Sim 
 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na 
ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 12/08/2020 e no Diário Oficial dos Municípios/ES em 
11/08/2020. 

 

 
 
Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Constam as Notas de Pré Empenho de números 135/2020 e 136/2020 de 22/07/2020 Fls. 68 a 69. 

 
Sim 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, e nem Contrato entre o Município as Empresas vencedoras dos itens 
adquiridos neste processo.  
 

 
 
 
Não 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não consta a aprovação da Minuta do Contrato, justamente por não ter sido elaborada Minuta de 
Contrato. 
 

 
 
Não 

 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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2.1.1 – Constatações e Recomendações: 

 

Verificamos de acordo o Objeto do Termo de Referência fl. 04 que o processo foi originado com o 

propósito de contratação de Empresa para fornecimento de medicamentos homeopáticos e Florais 

de Bach, aos usuários do SUS no Município de Santa Teresa – ES.  

  

Constatamos nas fls. 04 a 18 do processo o Termo de Referência, o qual foi elaborado 

enquadrando a contratação por Dispensa de Licitação no Art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020. 

  

Evidenciamos no processo o Cadastro no Sistema de Compras (fls. 48 a 49) e as estimativas de 

preços nas fls. 50 a 59, obtidas por meio de cotação de preços de medicamentos homeopáticos, 

através dos orçamentos de Empresas como demonstrado no Quadro Comparativo de Preços na 

fls. 106 a 109.  

 

Constatamos no processo que houve uma Minuta do Termo de Dispensa de Licitação nas fls. 70 a 

71, no seguinte valor global de R$ 9.180,00 (nove mil, cento e oitenta reais) na fls. 70 a 71. 

 

Evidenciamos Parecer Jurídico nas fls. 73 a 77, opinando pela legalidade da contratação 

pretendida através de Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º da Lei nº 13.979/2020, 

observando art. 4º - B. 

 

Constatamos na fls. 78 a 79 o Termo de Dispensa de Licitação não assinado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, sendo justificada a não assinatura do Termo pois o mesmo sofreria 

alterações de acordo com justificativas na fl. 102.     

 

Constatamos na fl. 102 essa justificativa assinada pela Secretaria Municipal de Saúde e pela 

farmacêutica responsável pela elaboração do Plano de Trabalho, explicando que os Incisos do 

Art. 4º B, da Lei 13.979/2020 encontram-se justificados abaixo: 

 

Inciso I – Ocorrência de situação de emergência: Decreto Municipal nº 087/2020, Item 3.2 do 

Termo de Referência. 

 

Inciso II – Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência: Para atendimento 

imediato do Projeto de Implantação da Homeopatia no enfrentamento da Covid 19, itens 3.6, 3.7 e 

3.8 do termo de Referência. 

 

Inciso III – Existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares: Tratamento de quadros de 

Ansiedades, muito acentuados nestes tempos de pandemia, principalmente entre os profissionais 

de saúde e também aos munícipes, Item 3.8 do termo de Referência. 

 

Inciso IV – Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de 

emergência: Informando que será alterado o quantitativo inicial para 50% (cinquenta por cento) 

do proposto no Termo de Referência.       

 

Localizamos nas fls. 103 a 104 o Termo de Dispensa de Licitação com as novas quantidades a 

serem adquiridas e novos valores, com amparo legal no Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020 e 
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suas alterações, bem como a sua Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado DOM/ES 

na fl. 105.    

 

Foi verificado no site Oficial do Município que a Publicação do Termo de Dispensa estava 

Publicada de acordo como determina o § 2º do Artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

Não constatamos no processo os contratos que deveriam ser firmados entre o Município e as 02 

(duas) Empresas que venceram a dispensa de licitação para atender os itens a serem adquiridos 

no processo.     

 

 
2.1.1.1 Do Objeto, da Justificativa e da Modalidade da Contratação 
 

Constatamos que o objeto do processo é a contratação de empresa para fornecimento de 
Medicamentos Homeopáticos e Florais de Bach, aos usuários do SUS no Município de Santa 
Teresa. 
 

Constatamos também as principais justificativas da contratação, descritas abaixo: 

 

Considerando que a Homeopatia está incluída na Política nacional de práticas Integrativas e 

Complementares de 2006 do Ministério da Saúde. 

 

Considerando que a Homeopatia apresenta em sua prática terapêutica, a possibilidade de se 

utilizar, em associação à alopatia, um ou mais medicamentos, de forma profilática ou 

terapêutica, em casos de pandemias, e que não há possibilidade de se realizar, nestes casos, 

uma consulta individualizada para cada paciente.  

 

Considerando a necessidade premente de resposta frente à pandemia que vem se agravando a 

cada dia em nosso País e também em nosso Estado, somando ao aumento de n[úmero de 

casos em nosso Município; e que anda não há nenhuma possibilidade terapêutica de prevenção 

ou tratamento específico e considerando que a Terapia Floral está incluída na Política Nacional 

de Praticas Integrativas e Complementares através da Portaria 702 de 21 de março de 2018 do 

Ministério da Saúde, justificando a aquisição dos medicamentos homeopáticos descritos no 

processo.         

 

A Modalidade da Contratação será por Dispensa de Licitação considerando o Art. 4º, da Lei 

Federal nº 13.979/2020.   

 

2.1.1.2 Da comparação do valor pago com o valor praticado no mercado  

 

Com o intuito de averiguar se os preços dos produtos adquiridos pela municipalidade estão de 

acordo com a média praticada no mercado, está Unidade Central de Controle Interno realizou 

pesquisas em sites de empresas especializadas na Internet, porém sem êxito nas pesquisas. Em 

conversa com a farmacêutica responsável pela elaboração do Termo de Referência, obtivemos a 

informação que os 03 (três) primeiros itens a serem adquiridos através do processo analisado não 

são medicamentos prontos, e sim descrições de condições dos métodos e quantidades para a 

manipulação dos medicamentos homeopáticos de forma individualizada, sendo a administração 

dos princípios específicos para cada paciente. Devido a esse fato, ficamos impossibilitados de 
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comparação dos valores adquiridos através de pesquisa de preços em sites de empresas 

especializadas, e também em sites oficiais de outros municípios.         

 

Descrição dos Itens:     

 

Item 01 - Medicamento Homeopático em frasco de 20 ml CH (Centesinal Hahnemaniana), nas 

potências: 6 a 30 CH / 31 a 100 CH. 
 
Item 02 - Medicamento Homeopático em frasco de 20 ml fluxo contínuo nas potências: 200 a 1 M 
 
 
Item 03 - Medicamento Homeopático em frasco de 20 ml LM (Cinquenta milésima), nas potências: 1 a 

6 LM 
 
 
Tabela Comparativa: Item 04 - Essências Florais em frasco de 30 ml, podendo conter até 7 

essências + Rescue. 

 

Munícipio/Empresa Quantidade X 
Valor Unitário 

Local da Publicação Oficial Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 300 x R$ 8,50 Site Oficial do Município – Aba 
Novo Coronavírus – Despesas 

Contratadas. 

Pretti Farmácia e 
Manipulação Ltda  

Site da Empresa 
fmiligrama.com.br 

1 x R$ 20,50  Miligrama Farmácia de 
Manipulação 

Site da Empresa 
acaciadeamerican

a.com.br  

1 x R$ 35,00  Acácia Farmácia de 
Manipulação 

Site da Empresa  
oficialfarma.com.b

r 

1 x R$ 14,99  Oficial Farma 

 
Diante da análise comparativa de preço do item 04 - Essências Florais em frasco de 30 ml, 

podendo conter até 7 essências + Rescue, verificamos que o valor pago pelo Município na 
aquisição do produto foi menor do que o valor praticado pelo mercado de acordo com os sites de 
Farmácias especializadas, ressaltando assim o esforço da municipalidade em buscar o menor 
preço para a aquisição do Produto. 
  
2.1.1.3 Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e Pagamento 

 

Verificamos que o processo nº 008031/2020 teve início no dia 16/07/2020 e sua tramitação se 

deu conforme as seguintes datas: 

 

Pagamento a Empresa Leon Vannier Homeopatia e Manipulação Ltda no valor de R$ 1.200,00 

(um mil e duzentos reais) devido a aquisição de Medicamentos Homeopáticos de acordo com a 

descrição dos itens 02 e 03.  

  

Pré 
Empenho 

Empenho Autorização 
de 

Forneciment
o 

Nota Fiscal Atesto do 
Fiscal do 
Contrato 

Nota de 
Liquidação 

Nota de 
Pagamento 

22/07/2020 11/08/2020 11/08/2020     
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Pagamento a Empresa Pretti Farmacia e Manipulação Ltda no valor de R$ 3.390,00 (três mil, 

trezentos e noventa reais) referente a aquisição de Medicamentos Homeopáticos e Florais de 

Bach de acordo com a descrição dos itens 01 e 04.  

 

Pré 
Empenho 

Empenho Autorização 
de 

Forneciment
o 

Nota Fiscal Atesto do 
Fiscal do 
Contrato 

Nota De 
Liquidação 

Nota de 
Pagamento 

22/07/2020 11/08/2020 11/08/2020     

 
Até o momento da auditoria, não haviam sido realizados os Pagamentos. 

 

2.1.1.4 Da não identificação do servidor responsável pela coleta dos orçamentos   
 

Não constatamos identificação da assinatura do servidor responsável pela coleta dos 

orçamentos como determina a Portaria 804 do Ministério da Justiça.    

 

A obrigatoriedade da Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços, nos 

termos item 9.1.1 da Portaria 804, de 13/11/2018 do Ministério da Justiça que assim dispõe: 

 

“É obrigatória a identificação do servidor responsável pela cotação de preços E A ASSINATURA 

NOS DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA (Acordão TCU nº 909/07 – 1ª Câmara)”.  

Recomendamos que o servidor responsável pela cotação de preços sempre se identifique 

através de assinatura legível ou carimbo de identificação afim de atender o que determina a 

legislação. 

 

2.1.1.5 Do não cumprimento da observação do Parecer Jurídico em relação a conter nos 

autos Portaria de Fiscal de Contrato 

 

Não contatamos no processo Portaria de nomeação dos Fiscais de Contrato, não atendendo 

assim a observação do Parecer Jurídico da fl. 76 em relação a necessidade de constar nos 

autos Portaria de Fiscais de Contrato, em observância ao Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.   

 

Recomendamos que em todos os processos de aquisição de materiais/serviços sejam anexadas 

as Portarias de nomeação de Fiscais de Contrato para atender o que determina a legislação. 

 

2.1.1.6 Da falta de manifestação do setor de contratos/convênios referente a existência de 
contratos vigentes para o serviço/material solicitado. 

 
Não localizamos no processo Declaração do Setor de Contratos/Convênios de que não há 

contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do processo administrativo instaurado, no 

intuito de prevenir situações que possam comprometer a realização de procedimentos em 

conformidade com os princípios que regem a boa aplicação dos recursos públicos. 

 

2.1.1.7 Da falta no processo dos contratos firmados entre o Município e as Empresas 

vencedoras dos itens licitados. 
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Não constatamos no processo os contratos que deveriam ser firmados entre o Município e as 02 

(duas) Empresas que venceram a dispensa de licitação para atender os itens a serem adquiridos 

no processo.     

 

Devido a entrega dos produtos serem fracionadas como consta no Termo de Referência fl. 06 5. 

Descrição e Quantidade – “a quantidade descrita abaixo relaciona-se a entrega mensal, 

variando conforme a oferta de atendimento dos profissionais. A quantidade mensal do 

medicamento homeopático e floral podem ser de até 100 unidades de cada na 

apresentação líquida (frascos).” 

 

Recomendamos que a administração pública providencie o mais rápido possível a formalização 

dos contratos entre o Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa e as Empresas Pretti 

Farmacia e Manipulação Ltda e Leon Vannier Homeopatia e Manipulação Ltda para atender o 

que determina o Inciso X e Parágrafo Único do Art. 38 da Lei Federal 8.666/93. 

 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura 

de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e 

numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta 

de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão 

juntados oportunamente: 

 

            X termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme 

o caso. 

Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem como 

as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser 

previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da 

Administração.   

 

 

 

3. CONCLUSÃO:  

                             
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 008031/2020 realizado 

pela municipalidade está amparado no artigo 4° da Lei 13.979/2020, contendo Parecer Jurídico 

favorável pela Procuradoria deste Município. 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a Secretaria Municipal de Saúde que 

dê ciência deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições 

todas exigências para o atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.1.1.4, 2.1.1.5, 

2.1.1.6 e  principalmente em relação ao item 2.1.1.7 – Formalização do Contrato entre o 

Fundo Municipal de Saúde e as Empresas fornecedoras dos medicamentos. 

 

Após ciência de todas as constatações e recomendações, solicitamos que a Secretaria 

Municipal de Saúde no prazo de 03 (três) dias, encaminhe o Relatório ao Setor de Licitação para 

ciência do mesmo. Ao final que retorne ao Setor de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: 

www.santateresa.es.gov.br, na aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Auditorias Saúde 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não 

restringe às situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de 

ocorrência de outras situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de 

Controle Interno está à disposição para saná-los.  

 
 
Santa Teresa-ES, 28 de agosto de 2020. 

 
 
 
Margareti Aparecida Novelli Cosme 

                Controladora Geral Interna 
 
 
 
 

Relatório de Auditoria do Processo nº 008661/2020 
 
Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de SMARTPHONE para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para o desempenho de 
suas atividades. 
 

Valor:  R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais).   
1. INTRODUÇÃO: 

 
A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles 

diversos, incluindo os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados 

controles internos. A existência e efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos 

Municípios é uma obrigação estatuída pela Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

A finalidade desses controles é garantir que a administração atue em consonância com 

princípios constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o 

melhor aproveitamento dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à 

população. 

 

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 

declarou que o surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância 

internacional e logo na sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de 

contaminação pelo novo “Coronavírus” como Pandemia, após a identificação de mais de 115 

países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações 

públicas. 
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O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e 

contratos criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e 

insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 

do Coronavírus e define que a dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto 

durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação 

de emergência e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de 

Smartphones destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 

do Coronavirus, nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 
Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 

008661/2020, que se refere a Aquisição de Smartphones para atender a demanda da 

Secretaria Municipal de Saúde para o desempenho de suas atividades, realizado através de 

Dispensa de Licitação enquadrada no Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/1993 e o Artigo 4º da 

Lei 13.979/2020. 

 

1.1 OBJETIVOS: 
 

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

possíveis desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a 

regularidade e conformidade do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 
1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo 

de Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da 

Isonomia. A contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens 

e serviços indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou 

prazo, tendo os casos fundamentados no artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
 

✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 
 

✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 
 

✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 
 

✓ Medida Provisória nº 966. De 13/05/2020 
 
 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 
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As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das informações necessárias à análise do 

objeto desse estudo foram: Exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

2.1 CHCKQ LIST 

 
 

CHECKLIST DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

Nº do Processo: 008661/2020 

Fornecedor(es): Miriane Kieffer Lutzke - ME 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de SMARTPHONE para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( X ) e Art. 4º da Lei 13.979/2020 Inexigibilidade - Art. 25, inciso (    ) 

Empenho: 990/2020 Data: 02/09/2020 Valor: R$ 9.980,00 

Pagamento:2410/2020 Data:05/10/2020 Valor: R$ 9.980,00 

 

Perguntas 
Sim 
Não 
NA 

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

O Processo Administrativo de nº 008661/2020, foi protocolado no dia 05/08/2020, autuado, 
distribuído e organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de (01 a 126). 

 

 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere a Contratação de empresa para fornecimento de SMARTPHONE, para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde, decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus. 

 

Descrição / Produto Quantid
ade 

UN 

Smartphone Dual Chip 4 G tela digital de no mínimo 4”; com capacidade 
de armazenamento de no mínimo 32 GB; Conexão Wi-Fi; Conexão 
4G/3G/2G; Micro Chip; Bluetooth 4.2; Grava Vídeo; Câmera traseira; 
Filmadora HD; Densidade de pixels da tela de no mínimo 270ppi; 
Visualizador de arquivos; Reprodução de áudio; Processador de no 
mínimo 1.4 Ghz Quad Core; Memória expansível no mínimo 256 GB; Tipo 
de cartão de memória MicroSD; Homologado pela ANATEL. Modelos de 
Referência: Samsung A01 / A10 / A10s, Motorola G8 play / G8 Power Lite 
/ E6s / E6 plus, Asus Zenfone Max (M3), LG K41s / K12 Prime. 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

Un 

 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde 
Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe sobre 
as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem sobre as 
medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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Considerando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando que os 
pacientes com Síndrome Gripal em acompanhamento ambulatorial na APS/ESF devem permanecer 
em isolamento domiciliar por 14 dias e o monitoramento deve ser feito a cada 48 horas, 
preferencialmente por telefone. 
 
Considerando que a Vigilância Epidemiológica tem por atribuição a observação sistemática e ativa 
de casos suspeitos ou confirmados de doenças (COVID 19) transmissíveis e de seus contatos, e por 
monitorar em tempo oportuno as notificações dos agravos no território.  

 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Aquisição de fornecimento de SMARTPHONE foi protocolado no dia 05/08/2020 e está 
compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas enquanto perdurar 
o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, tratando-se assim de uma 
situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º  da Lei 13.979/2020.  
 

 
 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 09/09/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – No Portal de 
Transparência e na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19: 

✓ Termo de Referência; 
✓ Quadro Comparativo de Preços; 
✓ Termo de Dispensa da Empresa Otmizi Telecomunicações Ltda; 
✓ Publicação do Termo de Dispensa da Empresa Otmizi Telecomunicações Ltda; 
✓ Empenho Anulado da Empresa Otmizi Telecomunicações Ltda; 
✓ Justificativa da Empresa Otmizi Telecomunicações Ltda; 
✓ Termo de Dispensa da Empresa Miriane Kieffer Lutzke – ME;  
✓ Publicação do Termo de Dispensa da Empresa Miriane Kieffer Lutzke – ME;  
✓ Contrato com a Empresa Miriane Kieffer Lutzke – ME; 
✓ Publicação do Contrato da Empresa Miriane Kieffer Lutzke – ME;  

✓ Empenho da Empresa Miriane Kieffer Lutzke – ME; 
✓ Autorização de Fornecimento da Empresa Miriane Kieffer Lutzke – ME. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19 e no Portal de Transparência no dia 09/09/2020 e 
também no Diário Oficial dos Municípios - DOM/ES em 31/08/2020. 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
Nome do Contratado, Número CNPJ, Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega é imediata 
após o recebimento da Autorização de Fornecimento, gerando o Contrato de fornecimento nº 
087/2020, conforme fls. 113/121. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 

 
 
Não 

http://www.santateresa.es.gov.br/
http://www.santateresa.es.gov.br/
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Não foi localizado dentro do processo nenhuma informação em relação inidoneidade da empresa 
contratada.  

 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
Consta Termo de Referência nas fls. 03 a 13 devidamente aprovado pela Secretária Municipal de 
Municipal de Saúde.  
 

 
 
 
Sim 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto que é a contratação de empresa para 
fornecimento de SMARTPHONE para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde (fl.03).  
 
Constatamos a Fundamentação Simplificada da Contratação Atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, considerando que os pacientes com Síndrome Gripal em acompanhamento 
ambulatorial na APS/ESF devem permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias e o monitoramento deve 
ser feito a cada 48 horas, preferencialmente por telefone. 
Considerando que a Vigilância Epidemiológica tem por atribuição a observação sistemática e ativa de casos 
suspeitos ou confirmados de doenças (COVID 19) transmissíveis e de seus contatos, e por monitorar em 
tempo oportuno as notificações dos agravos no território.  
Portanto se faz necessária a reorganização da Secretaria Municipal de Saúde a atender a demanda 
crescente no setor assistencial e de vigilância necessitando viabilizar canais de comunicação intersetoriais e 
com os usuários do serviço único de saúde, sendo fundamental para este fim a aquisição de aparelhos 
celulares. 
 
A Descrição resumida da solução apresenta Dispensa de Licitação conforme o Art. 4º da Lei Federal nº 
13.979/2020. 
 

Critérios de medição e Pagamento Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e 
mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestadas pelo fiscal designado para o contrato. 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada, e itens (14.1 a 14.8) - fls.16. 

O Termo de Referência (fls. 03 a 13) contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Item 2: Objeto – Contratação de empresa para fornecimento de SMARTPHONE para atender a demanda 
da Secretaria Municipal de Saúde. Quantidade, itens e especificações dos objetos constam no anexo I, 
parte integrante do Termo de Referência (fls. 14) 
 
Item 3: Justificativa – Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando que os 
pacientes com Síndrome Gripal em acompanhamento ambulatorial na APS/ESF devem permanecer em 
isolamento domiciliar por 14 dias e o monitoramento deve ser feito a cada 48 horas, preferencialmente por 
telefone. 
Considerando que a Vigilância Epidemiológica tem por atribuição a observação sistemática e ativa de casos 
suspeitos ou confirmados de doenças (COVID 19) transmissíveis e de seus contatos, e por monitorar em 
tempo oportuno as notificações dos agravos no território.  
Portanto se faz necessária a reorganização da Secretaria Municipal de Saúde a atender a demanda 
crescente no setor assistencial e de vigilância necessitando viabilizar canais de comunicação intersetoriais e 
com os usuários do serviço único de saúde, sendo fundamental para este fim a aquisição de aparelhos 
celulares. 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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pública no Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as 
medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
corona vírus. 
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme Artigo 4º da Lei Federal nº 
13.979/2020 e suas alterações. 
 
Item 5: Do Local e da Entrega – O Contratado procederá a entrega dos produtos no Setor de Almoxarifado 
da Secretaria Municipal de Saúde, e a entrega será imediata após o recebimento da Autorização de 
Fornecimento. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 
responsabilidade da Contratada e itens 5.1 a 5.10. (Fls. 04 a 05). 
 
Item 6: Garantias – Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses a partir do recebimento dos produtos. 
Durante a garantia a contratada estará obrigada a substituir o produto defeituoso sem ônus, e trocar o 
produto no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da Contratante, sem ônus. 
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls.06 e 07). 
 
Item 8: Obrigações da Contratante - Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls.07). 
 
Item 9: Avaliação do Custo - O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante planilha 
de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme orçamento 
apensados nas folhas 17/29 e itens 9.2 e 9.3. 
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de “Gerente de 
Sistema de Informação e Faturamento” (fls. 08) e itens 10.1 a 10.3. (Fls. 08 a 09). 
 

Item 11: Pagamento - Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e mediante 
apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestadas pelo fiscal designado para o contrato e itens 11.1 a 
11.8 do Termo de Referência (fls.09). 

 
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos não podendo 
ultrapassar o respectivo crédito orçamentário (Fls.10). 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes 
deste instrumento correrão através da seguinte dotação orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012020.1012200011.073 – Enfrentamento da Emergência Covid 19; 
Elemento de Despesas: 449052000000 – Equipamento e Material Permanente; 
Fonte de Recurso: 12140000000 – Recursos Ordinários 
Ficha: 000080; 
 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls. 10/12).  
 
Item 15: Das Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação (fls. 12). 
 

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes 
parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas por meio de Sítios eletrônicos especializados ou domínio, e 
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através de Cotação de Material / Serviços conforme fls. 17/29. 

 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 012020.1012200011.073 – Enfrentamento da Emergência 
COVID - 19 
Elemento de Despesas: 449052000000 – Equipamento e Material Permanente 
Fonte de Recurso: 12140000000 – Recursos Ordinários 
Ficha: 0000080 
 

VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde 
(Folha 13) do Processo. 

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
(Regularidade fiscal e trabalhista – art. 29 da Lei 8.663/93); 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF (incluído pela Medida Provisória 
926/2020). 
 
Consta:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Não Consta  
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Folha 98; 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual–Folha 97; 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Folha 95/96; 
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Folha 100; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Folha 99; 
9.7 - Não Consta a Declaração de: Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, Conf. Art. 7º da CF.  

 

 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
O Contrato de Fornecimento número 087/2020 possui vigência contratual a partir da data de 
assinatura (01/09/2020) e término em 31/12/2020, sendo inferior a seis meses. 

 

 
 
 
Sim 
 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
Conforme justificado na fls. 03 a aquisição por dispensa levou em consideração o Decreto Municipal 
de nº 087/2020 no qual foi Declarado Situação de Emergência de Saúde Pública no Município de 
Santa Teresa – ES. 
 
O processo em questão foi Dispensa de Licitação, enquadrado no Art. 4º, da Lei Federal nº 
13.979/2020 para aquisição de Smartphone. 
 
“nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento 
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 

 
 
 
Sim 
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possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos”; 
 
A Lei 13979/2020 Art. 4º B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020: 
  
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de risco e segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos  ou articulares; 
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 
 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em 
tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa 
para a administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum 
contrato ou ata referente a aquisição de SMARTPHONES adquiridos. 
 

 
 
 
 
 
 
Não 

13) Consta Parecer Jurídico no Processo? 
 
Consta neste processo o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação nas Fls. 43/45. 
 

 
Sim 
 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo (fls. 16 a 29), sendo o orçamento da Empresa vencedora na fl. 26 
o de melhor preço, após a empresa Otmizi Telecomunicações que possuía o menor valor desistir da 
entrega (fls. 28 e fls. 76) justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como 
demonstrado no Quadro Comparativo de Preço Simples conforme folhas 39/40. 
 
 
Descrição Especificação e Quantidade:  
Smartphone Dual Chip 4 G tela digital de no mínimo 4”; com capacidade de armazenamento de no mínimo 32 GB; 
Conexão Wi-Fi; Conexão 4G/3G/2G; Micro Chip; Bluetooth4.2; Grava Vídeo; Câmera traseira; Filmadora HD; Densidade 
de pixels da tela de no mínimo 270ppi; Visualizador de arquivos; Reprodução de áudio; Processador de no mínimo 1.4 
Ghz Quad Core; Memória expansível no mínimo 256 GB; Tipo de cart~]ao de memória MicroSD; Homologado pela 
ANATEL. Modelos de Referência: Samsung A01 / A10 / A10s, Motorola G8 play / G8 Power Lite / E6s / E6 plus, Asus 
Zenfone Max (M3), LG K41s / K12 Prime x 10 Unidades 
 

Média R$ de 08 Fornecedores 
 

 
Empresa / 

Valor Unit. / 
Valor Total 

Empresa / 
Valor Unit. 

/ Valor 
Total 

Empresa / 
Valor Unit. / 
Valor Total 

Empresa / 
Valor Unit.   

/ Valor Total 

Empresa / 
Valor Unit.   
/ Valor 
Total 

Empresa / 
Valor Unit. / 
Valor Total 

Empresa / 
Valor 
Unit. / 
Valor 
Total 

Empresa / 
Valor 
Unit. / 
Valor 
Total 

Otmizi 
Telecomun. 

 
 

Valor 
Unitário 

R$ 949,00  
 

Total 
R$ 9.490,00 

 

Miriane 
Kieffer 

Lutzke - 
ME 

 
Valor 

Unitário 
R$ 998,00  

 
Total 
R$ 

Cleidiane 
Batista de 
Andrade  

 
 

Valor 
Unitário 

R$ 1.138,00  
 

Total 
R$ 

Movetec 
Comercial 
Ltda – EPP 

 
Valor 

Unitário 
R$ 1.190,00  

 
Total 
R$ 

11.900,00 

Lojas Boa 
Fé Ltda 

 
Valor 

Unitário 
R$ 1.199,00  

 
Total 
R$ 

11.990,00 
 

PR 
Celulares  

 
Valor 

Unitário 
R$ 1.289,00  

 
Total 
R$ 

12.890,00 
 

Eduardo 
Fadini  

 
Valor 

Unitário 
R$ 

1.298,00  
 

Total 
R$ 

12.980,00 

Ederson 
Eberman 

 
Valor 

Unitário 
R$ 

1.312,10  
 

Total 
R$ 

13.121,00 
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9.980,00  11.380,00      

 
Obs.: O orçamento da empresa Otmizi Telecomunicações era o menor, porém a empresa desistiu da 

entrega dos produtos por não possuir mais estoque (fls.76). 

 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, 
do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável, com potenciais fornecedores, 
demonstrando que os valores das Empresas vencedoras foram abaixo da média, sendo o menor 
preço entre os orçamentos encaminhados ao Município.  
 

 
 
 
Sim 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 e também no Portal de Transparência do Município na 
aba Corona Vírus – Despesas/Contratações em 09/09/2020 e no Diário Oficial dos Municípios 
DOM/ES em 31/08/2020. 

 
 

 
 
 
Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Não Consta nota de pré empenho da empresa vencedora. 

 
 

 
 
Não 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Consta Minuta do Contrato (fls. 102/110). 

 
 
 
Sim 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Consta despacho do Parecer Jurídico pela legalidade da Minuta do Contrato. 

 
Sim 

 
 

   2.2 - Constatações e Recomendações: 

O processo nº 008661/2020 trata-se da aquisição de 10 (dez) smartphones para a ampliação e 

rastreio de pessoas confirmadas com COVID-19 através de busca ativa de pacientes e 

monitoramento dos mesmos realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de Sítios eletrônicos especializados ou 

domínio, e através de Cotação de Material/Serviços com potenciais fornecedores conforme (fls. 

17/29). 

 

Constatamos através do Quadro Comparativo de Preços fls. 39/40 que a Empresa Otmizi 

Telecomunicações Ltda orçou o menor valor dentre os orçamentos enviados para a Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

Localizamos no processo o Termo de Dispensa de Licitação do dia 17 de agosto de 2020 na fl. 

64 declarando a Empresa Otmizi Telecomunicações Ltda vencedora da dispensa de licitação. 

 

Constatamos a Minuta do Contrato fls. 65/73 bem como Nota de Empenho de nº 0000931/2020 

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


                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

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

 

fls. 75 ambas em nome da Empresa Otmizi Telecomunicações Ltda.  

 

Porém constatamos nas fls. 76 um e-mail da Empresa Otmizi datado de 26/08/2020 informando 

que não poderá mais fornecer os smartphones, por não ter mais em estoque, pois os mesmos 

foram vendidos. 

 

Constatamos que o Setor de Compras e Licitação encaminhou o processo a Secretaria 

Municipal de Saúde solicitando anexar a documentação de habilitação jurídica e certidões de 

regularidade fiscal da Empresa Mariane Kieffer Lutzke ME, empresa esta que orçou o segundo 

menor preço. 

 

Verificamos que foi anexado os documentos de habilitação jurídica e certidões de regularidade 

fiscal da Empresa Mariane Kieffer Lutzke ME fls. 80 a 100.  

 

Constatamos a Minuta do Contrato de Fornecimento de nº 087/2020 nas fls. 102 a 111 e o 

Parecer Jurídico opinando pela legalidade da Minuta.   

 

Constatamos na fls. 101 o Termo de Dispensa de Licitação Publicado no Diário Oficial dos 

Municípios – DOM/ES relatando que considerando que a Empresa Otmizi Telecomunicações 

Ltda informou que não tem condições de fornecer os smathphones, portanto não assinou o 

contrato, sendo então contratada a Empresa Mariane Kieffer Ltzke ME no valor global de R$ 

9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais).   

  

Verificamos no site oficial do Município e no Portal de Transparência em 09/09/2020 que a 

Publicação do Termo de Dispensa estava Publicada de acordo como determina o § 2º do Artigo 

4º da Lei 13.979/2020.  

 

Constatamos nas fls. 113 a 122 o Contrato de Fornecimento de nº 087/2020 firmado entre o 

Fundo Municipal de Saúde e a Empresa Mariane Kieffer Ltzke ME  

 

2.2.1 Da Comparação do Preço adquirido pelo Preço praticado no mercado 

  

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo 

com o valor de mercado, constatamos através de verificação de aquisições similares no Portal 

de Transparência de Outros, Municípios, Internet, e Painel de Preços do Governo Federal e 

obtivemos os valores descritos abaixo: 

Tabela Comparativa 1: Produto: Smartphone 
 

Prefeitura/Munícipio Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa 

Fornecedora 
Prefeitura de Santa 

Teresa 
10 unid. x 
R$ 998,00 

R$ 9.980,00 Smartphone 
 

Site Oficial do Município – Aba 
Novo Coronavírus – Despesas 

Contratadas. 
Empresa: Miriane Kieffer Lutzke 

– ME. 

Prefeitura da Serra 30 unid. X R$ 
899,00 

R$ 26.970,00 Smartphone 
 

Site Oficial do Município –   

Site das Lojas 01 x R$ 719,10 R$ 719,10 Smartphone Site das Lojas Americanas 
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Americanas 

Site da Magazine Luiza  01 x R$ 699,36 R$ 699,36 Smartphone Site da Magazine Luiza  

 
Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em 

nosso município está condizente em se comparando com a pesquisa realizada no Painel de 

Preços do Governo Federal e na Internet. 

 

2.2.2 Da falta de manifestação do setor de contratos/convênios referente a existência de 

contratos vigentes para o serviço/material solicitado. 

 

Não localizamos no processo Declaração do Setor de Contratos/Convênios de que não há 

contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do processo administrativo instaurado, no 

intuito de prevenir situações que possam comprometer a realização de procedimentos em 

conformidade com os princípios que regem a boa aplicação dos recursos públicos. 

 

2.2.3 Da falta de comprovação de Idoneidade da Empresa contratada  

 

A Empresas contratada foi a Miriane Kieffer Lutzke – ME. Não constatamos dentro do processo 

nenhuma informação em relação inidoneidade das empresas acima mencionadas (Art. 4º § 3º da 

Lei Federal 13.979/2020). 

 

Recomendamos que a administração pública não deixe de anexar nos processos de contratação 

a Comprovação de Idoneidade das Empresas vencedoras. 

 

2.2.4 Da falta de Documentação de Regularidade Fiscal – Artigo 4º - F da Lei 13.979/2020 

 

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados: 

 
✓ Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (faltou de todas 

as empresas). 

 
✓ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.  

 
Recomendamos que a Administração Pública anexe nos processos toda documentação exigida 
na Lei Federal 13.979/2020 
 
2.2.5 Da não identificação do servidor responsável pela coleta dos orçamentos   
 

Não constatamos identificação da assinatura do servidor responsável pela coleta dos orçamentos.  

 

Obrigatoriedade da Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços, nos 

termos item 9.1.1 da Portaria 804, de 13/11/2018 do Ministério da Justiça que assim dispõe: 

 

“É obrigatória a identificação do servidor responsável pela cotação de preços E A ASSINATURA 

NOS DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA (Acordão TCU nº 909/07 – 1ª Câmara)”.  
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Recomendamos que o servidor responsável pela cotação de preços sempre se identifique através 

de assinatura legível ou carimbo de identificação afim de atender a Portaria supracitada no 

Parecer Jurídico. 

 
 

2.2.6 – Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e 
Pagamento. 

 

Ainda, verificamos que o processo 005461/2020 teve início no dia 17/04/2020 e sua tramitação se 

deu conforme as datas: 

 

Empresa Pré 

Empenho 

Empenho Aut. 

Fornecim. 

Nota Fiscal Atesto da 

Nota Fiscal 

Liquidação Pagamento 

Miriane Kieffer 

Lutzke – ME. 

 

- 02/09/2020 

Nº 990/2020 

09/09/2020  
 

Nº 312/2020 

23/09/2020 

 

000470/202

0 

 

Os fiscais 

não 

informaram 

data na NF. 

29/09/2020 05/10/2020 

 

Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o Empenho e a Autorização de 

Fornecimento, e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e 

atestada.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado 

a contratada em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, 

estando em acordo com o referido processo de pagamento: 010305/2020. 

 

 

3.CONCLUSÃO:   

                             
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 008661/2020 realizado 

pela municipalidade está amparado no Artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e no Artigo 4º da 

Lei 13.979/20, contendo Parecer favorável pela Procuradoria deste Município. 

 

É de suma importância a Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços e 

sua assinatura nos documentos de sua autoria. Recomendamos que a assinatura seja legível ou 

seguida de carimbo para melhor identificação 

  

Após todas as verificações e constatações, recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde 

dê ciência deste relatório no prazo de 03 dias úteis e providencie para as próximas aquisições 

todas exigências para o atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 

2.2.5, e após, que encaminhe o relatório ao Setor de Compras e Licitação  para ciência do 

mesmo. Ao final que retorne à esta Unidade Central de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: 

www.santateresa.es.gov.br, na aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, 

Auditorias Saúde 2020 e também no Portal da Transparência – Coronavirus (Covid 9) – 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Contratações acompanhadas pelo Controle Interno.  

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não 

restringe às situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de 

ocorrência de outras situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de 

Controle Interno está à disposição para sana-los.     

 
 

Santa Teresa-ES, 14 de outubro de 2020.  
 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
                                                          Controlador Geral Interno 
 
 
 

                                     Relatório de Auditoria do Processo nº 010777/2020  
 

Objeto: – Aquisição de Materiais de Consumo (Máscaras de Tecido Adulto) para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde para o desempenho de suas atividades no 
Enfrentamento da Covid – 19 no Município de Santa Teresa – ES 
 
Valor Total: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).   
 
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos, 

incluindo os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles 

internos. A existência e efetivo funcionamento de sistemas de Controles Internos nos Municípios é 

uma obrigação estatuída pela Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor 

aproveitamento dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou 

que o surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância 

internacional e logo na sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de 

contaminação pelo novo “Coronavírus”  como Pandemia, após a identificação de mais de 115 

países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações 

públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e 

contratos criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e 
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insumos de Saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

Coronavírus e define que a dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar 

a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de 

emergência e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de 

bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do Coronavirus, nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo de n° 

010777/2020, que se refere à aquisição de Materiais de Consumo (Máscaras de Tecido Adulto) 

para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa para o 

enfrentamento da Pandemia do novo Coronavirus.  

 
1.1 OBJETIVOS: 

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

possíveis desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a 

regularidade e conformidade do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 

1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo 

os casos fundamentados no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 
✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
 
✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 
 
✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020. 
 
✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020. 
 
✓ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020. 
 
 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das informações necessárias à análise do 

objeto desse estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  
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2.1 CHECK LIST 

 

Nº do Processo: 010.777/2020 

Fornecedor(es): Gilcinéia Pereira da Silva Boni 

Objeto: Materiais de Consumo (Máscaras de Tecido Adulto) 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV (   )    Art. 4ª da Lei 13.979/2020 (X) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (   ) 

Empenho: 1146//2020  Data: 26/10/2020 Valor: R$ 7.500,00  

Pagamento: 2717/2020 Data: 10/11/2020   Valor: R$ 7.500,00 

 

Perguntas 
Sim 
Não 
N/A 

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

 
O Processo Administrativo de nº 10.777/2020 foi protocolado no dia 09/10/2020, autuado, distribuído 
e organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de 01 a 100. 

 

 
 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere à aquisição de Materiais de Consumo (Máscaras de Tecido Adulto) para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, para o desempenho de suas atividades, 
decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus. 

 
Item Descrição Especificação Quanti

dade 
Unid
ade 

01 Máscara de Tecido adulto, com elástico, tamanho M. Recomenda-se, 
preferencialmente, a utilização de tecidos que contenham algodão em sua 
composição bem como tecidos sintéticos apropriados, como aqueles 
definidos na “PR 1002 prática recomendada ABNT para máscaras de uso 
não profissional” e anfnor spec S76-001”. Devem ser evitados os tecidos 
com potencial de causar irritação ou alergia na pele, e que não propiciem 
boas condições de conforto ao usuário. Informações quanto a composição 
dos tecidos: A 100% algodão – características finais quanto a gramatura: I-
90 a 110 (p/ ex, usadas comumente para fazer lençóis de meia malha 100% 
algodão); II – 120 a 130 (p/ ex, usadas comumente para fazer forro para 
lingerie), e III – 160 a 210 (p/ ex, usada para fabricação de camisetas). B. 
Misturas – Composição) – 90% algodão com 10% elastano; II – 92 % 
algodão com 8% elastano; III – 96 % algodão com 4 % elastano.             

 
 
 
 
 

2500 

 
 
 
 
 

Un 

02 Máscara de Tecido adulto, com elástico, tamanho G. Recomenda-se, 
preferencialmente, a utilização de tecidos que contenham algodão em sua 
composição bem como tecidos sintéticos apropriados, como aqueles 
definidos na “PR 1002 prática recomendada ABNT para máscaras de uso 
não profissional “e anfnor spec S76-001. Devem ser evitados os tecidos com 
potencial de causar irritação ou alergia na pele, e que não propiciem boas 
condições de conforto ao usuário. Informações quanto a composição dos 
tecidos: A 100% algodão – características finais quanto a gramatura: I-90 a 
110 (p/ ex, usadas comumente para fazer lençóis de meia malha 100% 
algodão); II – 120 a 130 (p/ ex, usadas comumente para fazer forro para 
lingerie), e III – 160 a 210 (p/ ex, usada para fabricação de camisetas). B. 
Misturas – Composição) – 90% algodão com 10% elastano; II – 92 % 
algodão com 8% elastano; III – 96 % algodão com 4 % elastano. 

 
 
 
 
 

2500 

 
 
 
 
 

Un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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A contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Consumo (Máscaras de tecido Adulto) 
atenderá às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a demanda da Secretaria. 
 
Considerando o perfil epidemiológico atual do COVID 19 em Santa Teresa – ES, onde o município 
está apresentando um aumento significativo de casos de COVID.  
 
Considerando o aumento da taxa de internação HOSPITALAR POR PACIENTES COM covid 19 e o 
aumento da taxa de óbitos pela doença no Município. 
 
Considerando a necessidade de ampliar medidas de prevenção a população com o uso de máscaras 
por todos, para se proteger da doença.  
 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de saúde 
pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão da COVID 19 e dispõe 
sobre as medidas de enfrentamento, e a Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

  

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Aquisição de Máscaras de tecido adulto foi protocolado no dia 09/10/2020 e está 
compreendido no período da Pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas enquanto perdurar 
o Estado de Emergência de Saúde Pública de importância internacional, tratando-se assim de uma 
situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º da Lei 13.979/2020. 

 

 
 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 26/10/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Portal da 
Transparência – coronavírus - Covid 2019 Na ABA Despesas / Contratações: 

✓ Termo de Referência; 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples; 
✓ Termo de Dispensa de Licitação; 
✓ Publicação do Termo de Dispensa; 
✓ Empenho nº 1146/2020; 
✓ Autorizações de Fornecimento nº 364/2020; 

 
Além desses documentos foi disponibilizado outras informações a respeito da 
contratação como a data de aquisição, Identificação do produto, Fornecedor, Órgão 
adquirente, Unidade e Valor Total. 

 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
no Portal da Transparência na ABA CORONA VÍRUS – COVID–19 - Despesas/contratações em 
26/10/2020 e também no DOM/ES 26/10/2020. 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente à: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 

http://www.santateresa.es.gov.br/
http://www.santateresa.es.gov.br/
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O Nome da Empresa Contratada, o Número do CNPJ, o Valor, Quantitativos, Descrição dos Produtos 
e Número do Processo 
 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Consta a Declaração de que a empresa não é inidônea, estando apta para participar no Processo de 
Licitação. (Fls. 65). 
 

 
 
 
não 

 7) Consta no processo, Termo de Referência Simplificado ou Projeto Básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme 
determina o Art. 4º E da Lei nº 139798/2020, e se encontra anexado às folhas 03 a 13 deste processo, 
e descreve o objeto como contratação para fornecimento de materiais de consumo (Máscaras de 
tecido adulto), para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para desempenho de suas 
atividades. 
 

 
 
 
Sim 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto que se trata de fornecimento de materiais 
de consumo (Máscaras de tecido adulto), para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para 
desempenho de suas atividades. 
 
Constatamos a Fundamentação Simplificada da Contratação a contratação de empresa para 
fornecimento de Materiais de Consumo (Máscaras de tecido Adulto) atenderá às necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a demanda da Secretaria. 
 
Considerando o perfil epidemiológico atual do COVID 19 em Santa Teresa – ES, onde o município está 
apresentando um aumento significativo de casos de COVID.  
 
Considerando o aumento da taxa de internação HOSPITALAR POR PACIENTES COM covid 19 e o 
aumento da taxa de óbitos pela doença no Município. 
Considerando a necessidade de ampliar medidas de prevenção a população com o uso de máscaras por 
todos, para se proteger da doença.  
 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de saúde 
pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão da COVID 19 e dispõe sobre as 
medidas de enfrentamento, e a Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. 
 
A Descrição resumida da solução apresenta - Dispensa de Licitação conforme o Art. 4º da Lei Federal nº 
13.979/2020. 

 
Critérios de medição e Pagamento Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos materiais mediante 
apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestadas pelo fiscal designado para o contrato; 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida 
qualquer pendência com a contratada, e itens (11.3 a 11.8) - fls. 09. 
 
O Termo de Referência contém informações relativas a: (Fls. 03/13) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde 
 
Item 2: Objeto – Contratação de empresa para aquisição de Materiais de Consumo (Máscaras de Tecido 
Adulto) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para desempenho de suas atividades. 
Quantidade, itens e especificações dos objetos constam no Anexo I (Fls. 16). 
 
Item 3: Justificativa – A Contratação de empresa para fornecimento Materiais de Consumo (Máscaras de 
Tecido Adulto), para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.    
 
Considerando o perfil epidemiológico atual do COVID 19 em Santa Teresa/ES, onde o Município está 
apresentando um aumento significativo de casos de COVID.  
 
Considerando o aumento da taxa de internação hospitalar por pacientes com COVID 19 e o aumento da 
taxa de óbitos pela doença no Município. 
 
Considerando a necessidade de ampliar medidas de prevenção a população com o uso de máscaras por 
todos, para se proteger da doença.  
 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, que Declara Situação de Emergência de saúde pública no 
Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as medidas 
para o enfrentamento, e a Lei nº 13979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas  para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. 
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Art. 4º da Lei Federal nº 
13.979/2020 (fl. 04). 
 
Item 5: Do Local e da Entrega – O Contratado procederá a entrega dos produtos no Setor de Almoxarifado 
da Secretaria Municipal de Saúde, dentro do seu horário de funcionamento, em até 10 (dez) dias 
consecutivos após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Todo e qualquer ônus decorrente da 
entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da Contratada e itens 5.1 a 5.10. 
(Fls. 04 a 05). 
 
Item 6: Garantias / Validade – Fornecer garantia/ validade mínima de 12 (doze) meses a partir do 
recebimento do material. Durante a garantia a empresa contratada está obrigada a, substituir o material 
defeituoso, e trocar o material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da 
Contratante, sem ônus. (fls. 05) 
 
Item 7: Das Obrigações da Contratada – Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e 
local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da Proposta, 
acompanhado da respectiva Nota Fiscal e itens 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls.06 e 07). 
 
Item 8: Obrigações da Contratante – Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e 
horário; e itens  8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls.07).  

 

Item 9: Avaliação do Custo – O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram 
apurados mediante preenchimento de planilha de custos e/ou pesquisas de preços praticados no mercado 
em contratações similares, conforme orçamento apensados ao processo. 
Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, como transporte, tributos de qualquer 
natureza e todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com os objetos da contratação. 
A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias (fls.07/08).  
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelos servidores na função de 
“Gerente de Atenção Primária e da auxiliar de Serviços Gerais” e itens 10.1 a 10.3. (Fls. 08 a 09). 
  

Item 11: Pagamento – Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e mediante 
apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestadas pelo fiscal designado para o contrato e itens 11.1 a 
11.8 do Termo de Referência (fls.09). 
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Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os materiais adquiridos, não 
podendo ultrapassar o respectivo crédito orçamentário (fl. 09). 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento de encargos resultantes 
deste instrumento correrão através da dotação orçamentária (fl. 10): 
Cassificação Funcional Programática: 012020.1012200011.073 – Enfrentamento da Emergência da Covid 
19 - Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo - Fonte de Recurso: 12142100000 - 
Ficha: 078 
 
Item 14: Das Sanções – Conforme item 14.1 a 14.8 do Termo de Referência (fls. 10 a 12).  
 
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação (fls. 12). 
Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/93, com suas 
posteriores alterações e legislação correlata (fl. 12).  

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 

 
As estimativas de preços foram obtidas através de orçamentos/pesquisa realizada com potenciais 
fornecedores, através de cotação de Material/Serviços conforme Fls. 28 a 49. 

 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 012.020.010.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência da 
Covid–19; 
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 12140000000 - Ficha: 0000078; 

 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde – fls. 13. 

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
(Regularidade fiscal e trabalhista – art. 29 da Lei 8.663/93); 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF (incluído pela Medida Provisória 
926/2020). 
 
Constam:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Na Fl. 78 a 79  
 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – fl.69. 
 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – fl. 68. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal (prefeitura de São Gabriel da Palha) – fl. 80 e 
tentativa de emissão da certidão com a Faz.enda Municipal de Santa Teresa – fl. 67 
 
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – fl.70.   
 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – fl.71. 
 
9.7 – Constam as Declarações de que não empregam menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, Conf. Art. 7º da CF. – fl. 65 
 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva nota 
fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado para o contrato. 

 

 
 
 
N/A 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
Conforme as Justificativas na fl. 02 do Memorando e fl. 03/04 do Termo de Referência, a aquisição 
por dispensa levou em consideração o Decreto Municipal de nº 087/2020 no qual foi Declarado 
Situação de Emergência de Saúde Pública no Município de Santa Teresa – ES, enquadrado no Art. 4º 
da Federal nº 13.979/20, para aquisição de Materiais de Consumo (Máscaras de Tecido Adulto) para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para o desempenho de suas atividades. 
 
O processo em questão foi Dispensa de Licitação, enquadrado no Art. 4º, da Lei Federal nº 
13.979/2020 para aquisição de Máscaras de Tecido. 
 
“nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento 
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos”; 

 
A Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. 
I – Ocorrência de Situação de Emergência; 
II – Necessidade de Pronto Atendimento da Situação de Emergência; 
III – Existência de Risco e Segurança de pessoa. 
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 
 

 
 
 
Sim 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em 
tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa 
para a administração). 
 
Consta no dia 23 de outubro 2020 na fl. 57 processo, manifestação do Setor de Contratos relatando 
que até a presente data não foi encontrado nenhum Contrato ou Ata de Registro de Preços para o 
objeto máscara de tecido. 
 

 
 
 
 
 
 
Não 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta no processo o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação pretendida – Fls. 73 

 
 
Sim 
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a 77. 
 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo (fls. 28 a 49), sendo o orçamento da Empresa vencedora na fl. 28 
o de melhor preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como demonstrado 
no Quadro Comparativo de Preço Simples conforme folhas 50/55. 

 
 

Descrição 
Especificação e 

Quantidade 

Média 
de 09 

de 
orçame

ntos 
R$ 

Empresa / 
Valor Unit. / 
Valor Total 

Empresa / 
Valor Unit. 

/ Valor 
Total RS 

Empresa / 
Valor Unit.   

/ Valor Total 
R$ 

Empresa / 
Valor Unit. 

/ Valor 
Total R$ 

Empresa / Valor 
Unit. / Valor 

Total R$ 

Máscara de 
Tecido adulto, 
com elástico, 
tamanho M. 

Recomenda-se, 
preferencialmente, 

a utilização de 
tecidos que 
contenham 

algodão em sua 
composição bem 

como tecidos 
sintéticos 

apropriados. 

3,30 de 
09 

Forne 
cedores 

 

Gilcinéia 
Pereira da 
Silva Boni  

– 1,50 a 
Unid. Total 

= R$ 
3.750,00  

Impacto 
Distribuido

ra Com. 
De 

Uniformes 
Eq. Seg. 
Ltda – 

1,80  Total 
= 4.500,00 

Filter Mask 
Equipamen

tos de 
Prot. 

Individual 
Unid. – 

1,99 Total 
= R$ 

4.975,00 

Protevile 
Equipame
ntos Ltda 

ME – 
2,30 a 
Unid. – 
Total = 

R$ 
5.750,00 

Visual 
Uniformes 

Colatina Eirelli 
– 3,00 a Unid. 
– Total =  R$ 

7.500,00 

Máscara de 
Tecido adulto, 
com elástico, 
tamanho G. 

Recomenda-se, 
preferencialmente, 

a utilização de 
tecidos que 
contenham 

algodão em sua 
composição bem 

como tecidos 
sintéticos 

apropriados. 

3,30 de 
09 

Forne 
cedores  

Gilcinéia 
Pereira da 
Silva Boni  

– 1,50 a 
Unid. Total 

= R$ 
3.750,00 

Impacto 
Distribuido

ra Com. 
De 

Uniformes 
Eq. Seg. 
Ltda – 

1,80  Total 
= 4.500,00 

Filter Mask 
Equipamen

tos de 
Prot. 

Individual 
Unid. – 

1,99 Total 
= R$ 

4.975,00 

Protevile 
Equipame
ntos Ltda 

ME – 
2,30 a 
Unid. – 
Total = 

R$ 
5.750,00 

Visual 
Uniformes 

Colatina Eirelli 
– 3,00 a Unid. 
– Total =  R$ 

7.500,00 

       
 

 
 
Sim 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, 
do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável com potenciais fornecedores de acordo 
com as fls. 28 a 49. A Empresa vencedora orçou abaixo da média, sendo o menor preço entre os 
orçamentos encaminhados ao Município.  

 

 
 
 
 
Sim 
 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
no Portal de Transparência - na ABA CORONAVÍRUS – COVID-19 em Despesas/Contratações em 
26/10/2020 e no Diário Oficial dos Municípios/ES em 26/10/2020. 

 

 
 
Sim 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Consta a Nota de Pré Empenho de número 0000195/20250 de 22/10/2020 na Fl. 56. 

 

 
Sim 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, e nem Contrato entre o Município a Empresa vencedora dos itens 
adquiridos neste processo.  
 

 
 
 
Não 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não consta a aprovação da Minuta do Contrato, justamente pelo fato de não constar Minuta do 
Contrato no processo. 
 

 
 
Não 

 

 
2.1.1 – Constatações e Recomendações: 

 

Verificamos de acordo o Objeto do Termo de Referência fl. 03 que o processo foi originado com 

o propósito de contratação de Empresa para fornecimento de Materiais de Consumo (Máscaras 

de Tecido Adulto) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 

Santa Teresa – ES.  

  

Constatamos nas fls. 03 a 13 do processo o Termo de Referência, o qual foi elaborado 

enquadrando a contratação por Dispensa de Licitação no Art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020. 

  

Evidenciamos no processo o Cadastro no Sistema de Compras (fls. 26 a 27) e as estimativas de 

preços, através dos orçamentos obtidos por meio de cotação de preços do produto Máscaras de 

tecido adulto das fls. 28 a 49, contendo a identificação da assinatura do servidor responsável 

pela coleta como determina o item 9.1.1 da Portaria 804, de 13/11/2018 do Ministério da Justiça.   

: 

 

“É obrigatória a identificação do servidor responsável pela cotação de preços E A ASSINATURA 

NOS DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA (Acordão TCU nº 909/07 – 1ª Câmara)”.  

  

Localizamos nas fls. 50 a 55 o Quadro Comparativo de Preços comparando os orçamentos de 09 

(nove) empresas.   

 

Constatamos na fl. 56 a Nota de Pré - Empenho de nº 0000195/2020 com data do dia 22 de 

outubro de 2020 no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos). 

 

Localizamos na fl. 57 a manifestação do Setor de Contratos e Convênios informando que até a 

presente data não encontrou no referido setor nenhum contrato ou Ata de Registro de Preço 

para o objeto máscara de tecido.   

 

Constatamos na fl. 65 a Declaração que a Empresa vencedora da Dispensa de Licitação 

Gilcinéia Pereira da Silva Boni ME não é uma empresa inidônea e que a mesma não emprega 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega 
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menores de 16 (dezesseis) anos.   

 

Constatamos no processo que houve Minuta do Termo de Dispensa de Licitação nas fls. 72, no 

valor global de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 

 

Constatamos Parecer Jurídico nas fls. 73 a 77, opinando pela legalidade da contratação 

pretendida através de Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º da Lei nº 13.979/2020, 

observando art. 4º - B, caso contrário, deverá ser realizado conforme art. 4º - G, ambos da 

mesma Lei mencionada, e observando a seguinte observação: 

 

- Recomendando que seja esclarecido e justificado o quantitativo a ser adquirido e a finalidade a 

que se destina (quem receberá o material adquirido) e também foi recomendado a necessidade 

de constar nos autos certidão de regularidade fiscal municipal, em atendimento ao Inciso III do 

art. 29 da Lei 8666/93. 

 

Localizamos na fl. 82 a Justificativa a respeito da quantidade adquirida e a finalidade de 

destinação do produto assinada pelo Secretário Adjunto de Atenção Especializada atendendo 

assim ao nosso entendimento a recomendação da Procuradoria Jurídica Municipal. 

 

A justificativa relata que “considerando a supremacia da vida, bem maior do ser humano e a 

necessidade de garantir à plena assistência à saúde da população justificando dessa forma a 

necessidade de se proceder com a compra do referido bem, assim por ser um material utilitário 

para a prevenção e segurança do povo Teresense, e que todo material será distribuído no 

Município através de ações e campanhas para conscientização de modo geral e que as 

máscaras serão distribuídas por servidores Municipais, treinados e preparados para abordar 

qualquer cidadão que não estiver utilizando, dando assim todas as orientações sanitárias 

necessárias, para evitar a proliferação da doença”.   

 

Localizamos na fl. 81 o Termo de Dispensa de Licitação com as quantidades e valores a serem 

adquiridos, tendo amparo legal no Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas alterações, 

bem como a sua Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado DOM/ES na fl. 83.    

 

Constatamos nas fls. 91 a 96 as Certidões Negativas de Débito (Estadual, Federal, Trabalhista, 

Municipal de São Gabriel da Palha sede da Empresa, Certidão Negativa de Primeira Instância, 

Certidão de FGTS) atendendo a recomendação de nº 2 do Parecer Jurídico fl. 77.     

 

2.1.1.1 Da comparação do valor pago pelo município com o valor praticado no mercado  

 

Descrição dos Itens adquiridos no processo inspecionado: 

 

Item 01:  Máscara de Tecido adulto, com elástico, tamanho M. Recomenda-se, 
preferencialmente, a utilização de tecidos que contenham algodão em sua composição bem 
como tecidos sintéticos apropriados. 
 
Item 02 - Máscara de Tecido adulto, com elástico, tamanho G. Recomenda-se, 
preferencialmente, a utilização de tecidos que contenham algodão em sua composição bem 
como tecidos sintéticos apropriados. 
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Com o intuito de averiguar se os preços dos produtos adquiridos pela municipalidade estão de 

acordo com a média praticada no mercado, está Unidade Central de Controle Interno realizou 

pesquisas em sites oficiais de outros Municípios do Estado do Espírito Santo demonstrados na 

tabela abaixo: 

 

Tabela Comparativa dos Itens 01 e 02: Máscara de Tecido adulto tamanho M e G. 
 

Munícipio/E
mpresa 

Quantidade X Valor 
Unitário 

Local da Publicação Oficial Empresa 
Fornecedora 

Santa 
Teresa 

2.500 x R$ 1,50 Site Oficial do Município – Aba 
NovoCoronavírus – Despesas 

Contratadas. 

Gilcineia Pereira da 
Silva Boni  

Cachoeiro 
de 

Itapemirim 

8.500 x R$ 4,00 Portal de Transparência da Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim  

Maria da penha 
Marques Marvila ME 

Iúna 30.000 x R$ 2,50 Site da Prefeitura Municipal Iúna – ES 
– Aba Covid 19  

RM Indústria e 
Comércio de Uniforme 

Ltda - ME 

São Mateus 50.000 x R$ 3,00 Portal de Transparência da Prefeitura 
Municipal Iúna - ES 

Casa Feliz Indústria e 
Comércio Eireli 

Jaguaré 30.000 x R$ 3,40 Portal de Transparência da Prefeitura 
Municipal Jaguaré - ES 

Indústria e Comércio 
de Confecções 

Schowambach Eireli 

Linhares 150.000 x R$ 2,80 Portal de Transparência da Prefeitura 
Municipal de Linhares - ES 

Indústria de Roupas 
Água Viva Ltda 

 
Diante da análise comparativa de preço dos itens 01 e 02 - Máscara de Tecido adulto, com 

elástico, tamanho M (item 01) e tamanho G (item 02) recomendando-se, 

preferencialmente, a utilização de tecidos que contenham algodão em sua composição 

bem como tecidos sintéticos apropriados, verificamos que o valor pago pelo Município na 

aquisição dos produtos foi menor do que o valor praticado pelo mercado de acordo com 

pesquisa nos Sites Oficiais dos Municípios Capixabas demonstrados na tabela acima, 

ressaltando assim o esforço da municipalidade em buscar o menor preço para a aquisição do 

Produto. 

 
2.1.1.2 Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal 

e Pagamento 

 

Verificamos que o processo nº 010777/2020 teve início no dia 09/10/2020 e sua 

tramitação se deu conforme as seguintes datas: 

 

Pré 
Empenho 

Empenho Autorização de 
Fornecimento 

Nota Fiscal Atesto do 
Fiscal do 
Contrato 

Nota de 
Liquidação 

Nota de 
Pagamento 

Nº 195/20 
22/10/2020 

Nº 1146/20 
26/10/2020 

Nº 364/20 
26/10/2020 

Nº 001.935 
27/10/2020 

29/10/2020 Nº 05/11/20 
05/11/2020 

Nº 2717/20 
10/11/2020 

 
Através da análise da tabela acima fica evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o Empenho 
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e a Autorização de Fornecimento, e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente 

conferida e atestada.  

 

Verificamos o pagamento a Empresa Gilcineia Pereira da Silva Boni no valor de R$ 7.500,00 (sete 

mil e quinhentos reais) referente a aquisição Máscaras de Tecido Adulto conforme a descrição dos 

itens 01 e 02.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a 

contratada em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, 

estando em acordo com o pagamento que aconteceu em 10/11/2020.  

 
3. CONCLUSÃO:  
                             
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 010777/2020 

realizado pela municipalidade está amparado no Artigo 4° da Lei 13.979/2020, contendo 

Parecer Jurídico favorável emitido pela Procuradoria deste Município. 

 

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 neste processo. 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a Secretaria Municipal de Saúde 

que dê ciência deste relatório no prazo de 3 dias úteis, após ciência que a mesma encaminhe 

o Relatório ao Setor de Licitação para ciência do mesmo. Ao final que o mesmo retorne ao 

Setor de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: 

www.santateresa.es.gov.br, na aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, 

Auditorias, Auditorias Saúde 2020 e também no Portal da Transparência – Coronavirus (Covid 

19) – Contratações acompanhadas pelo Controle Interno.  

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não 

restringe às situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de 

ocorrência de outras situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de 

Controle Interno está à disposição para saná-los.  

 

Santa Teresa-ES, 23 de novembro de 2020. 
 

 
Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controladora Geral Interna 
 
 
 

                            RELATÓRIO DE AUDITORIA NO PROCESSO Nº 007794/2020  

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Objeto: Aquisição de Materiais/Laboratório para a Execução de Teste Rápido Sorológico 

COVID-19 

 

Valor:  R$   410.000,00 

 

1. INTRODUÇÃO: 

 

A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles 

diversos, incluindo os controles que devem exercer sobre seus próprios atos, denominados 

controles internos. A existência e efetivo funcionamento de Sistemas de Controles Internos nos 

Municípios é uma obrigação estatuída pela Constituição Federal do Brasil de 1988 (Art. 31). 

 

A finalidade desses controles é garantir que a administração atue em consonância com os 

Princípios Constitucionais, como da Legalidade e da Eficiência, almejando com isso assegurar o 

melhor aproveitamento dos Recursos Públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à 

população. 

 

Tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 

declarou que o surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância 

internacional, em sequência, a OMS, no dia 11 de março de 2020, elevou o estado de 

contaminação pelo novo “Corona vírus” como Pandemia, após a identificação de mais de 115 

países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles, o das contratações 

públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e 

contratos, criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e 

insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

Corona vírus e define que a dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto 

durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município de Santa Teresa - ES, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 17/03/2020, 

que declara Situação de Emergência em Saúde Pública no Município em razão da pandemia de 

doença infecciosa viral respiratória – COVID 19, e dispõe no Artigo 3º que fica dispensada a 

licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente de COVID 19 de que trata 

este Decreto, nos termos do Artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo de n° 

007794/2020, de 08 de julho de 2020, que se refere a Aquisição de Materiais 

Hospitalar/Laboratório (TESTE RÁPIDO SOROLÓGICO COVID 19) realizada através de Pregão 

Eletrônico 049/2020 que originou a Ata de Registro de Preços nº 047/2020, para atender a 

demanda da Secretaria Municipal de Saúde para o desempenho de suas atividades, com 
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ampliação e rastreio de pessoas confirmadas com COVID 19, através de inquérito sorológico em 

público alvo estratégico, e assim ampliar a cobertura de diagnóstico de pessoas que já 

estiveram expostas ao vírus. 

 

1.1 - OBJETIVOS: 

 

O objetivo geral da presente auditoria consiste em atender ao ordenamento legal, detectar 

possíveis desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a 

regularidade e conformidade do processo Licitatório com a legislação vigente. 

 

1.2  - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020; 

✓ Lei 8.666/1993 de 21/06/1993; 

✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020; 

✓ Decreto Municipal nº 085/2020, de 11/03/2020; 

✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020; 

✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020; 

✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020; 

✓ Medida Provisória nº 966. De 13/05/2020. 

✓ Lei nº 10.520 de 17/07/2002 

 

Licitação - Pregão Eletrônico – Através de Sistema de Registro de Preços 

 

A contratação por meio de Licitação através de Pregão Eletrônico, de acordo com o Artigo 4º G 

da Lei 13.979/2020, terão os prazos dos procedimentos reduzidos pela metade nos casos de 

aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 

emergência de Saúde Pública. 

 

Conforme o estabelecido no Art. 3o da Lei Federal 8.666/1993, A licitação destina-se a garantir 

a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Neste processo, a Licitação se deu através da Modalidade Pregão Eletrônico – Lei 

10.520/2002. 

 

1.3 - METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das informações necessárias à análise do 

objeto desse estudo foram: Exame documental e consulta a sistemas informatizados. 
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2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

2.1 CHECK LIST 

 

                     CHECKLIST DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº do Processo: 007794/2020 

Fornecedor(es): DIAGMASTER CIENTÍFICA LTDA 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Hospitalar para atender a demanda 

das Estratégias de Saúde da Família para o desempenho de suas atividades no que se refere ao 

rastreio e monitoramento de pacientes suspeitos e confirmados pelo novo corona vírus. 

Fundamento Legal:   

Pregão Eletrônico – Lei 8.666/1993 – Lei 10.520/2002  

Empenho: 1122/2020 Data: 13/10/2020 Valor: R$ 410.000,00 

Pagamento: 27/10/2020 Data: 09/11/2020 Valor: R$ 410.000,00 

 

A Ata de Registro de Preços nº 047/2020 referente a contratação de empresa para fornecimento 

de Teste Rápido para COVID 19, se refere a: 

➢ Teste Rápido para Detecção dos Anticorpos IGM/IGG do Coronavírus COVID 19 em 

amostras de Soro, Plasma e Sangue Total – 11.250 testes (75% para empresas gerais) 

➢ Teste Rápido para Detecção dos Anticorpos IGM/IGG do Coronavírus COVID 19 em 

amostras de Soro, Plasma e Sangue Total – 3.750 testes (25% de participação para 

ME/EPP) 

➢ Total: 15.000 testes 

 

A princípio foi solicitado a quantidade de 10.000 testes. 

 

Perguntas 
Sim 

Não 

N/A 

1) A aquisição foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, 
protocolado e numerado? 
 
O Processo Administrativo de nº 007794/2020, foi protocolado no dia 08/07/2020, autuado, 
distribuído e organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de (01 a 1297). 
 

 
 
 
 
Sim 

2) A autorização emitida pela autoridade competente para realização da licitação consta do 
processo? 
 
Consta na página 14 verso, folha de despacho da Secretária Municipal de Saúde 
autorizando a abertura do processo licitatório no dia 16 de julho de 2020. 
 

 
 
 
Sim 

3) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 

Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 

 

O Processo se refere a Contratação de empresa para fornecimento de Material Hospitalar 

 

 

 

Sim 
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(Teste Rápido para COVID 19), para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, 

decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus, Modalidade Pregão, através de 

Sistema de Registro de Preços, conforme rege o Decreto Municipal 085/2020. 

Descrição / Produto Qua

nt 

UN 

Teste Rápido para Detecção dos Anticorpos IGM/IGG do Coronavírus COVID 

19 em amostras de Soro, Plasma e Sangue Total. O teste deve em 

comparação com o método PCR apresentar concordância percentual positiva 

(IGM/IGG) mínima de 88% e concordância percentual negativa (IGM/IGG) 

mínima de 93%. O teste deve possuir concordância de no mínimo entre 92% e 

97% para IGM e 97% a 99% para IGG no 15º dia após aparecimento dos 

sintomas – D1. As corridas imunocromatográficas devem ser separadas para 

IGM e IGG, com dispensação de amostra e tampão em um poço para IGG e 

outro poço para IGM. Juntamente as propostas comerciais devem ser 

enviadas a bula do teste: Dispositivo de Teste - Pipeta Descartável - Tampão 

Diluente  

Bula  

 

 

 

 

15.00

0 

 

 

 

 

Un 

 

E considera o Decreto Municipal nº 087/2020, que declara Situação de Emergência de 

Saúde Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 

19 e dispõe sobre as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde 

Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto 

em 2019.  

 

4) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 

pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 

licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 

 

O Processo de Aquisição de fornecimento de Materiais Hospitalar (Teste Rápido para 

COVID 19) foi protocolado no dia 08/07/2020 e está compreendido no período da 

pandemia em razão do Covid 19. 

Porém se trata de um Pregão Eletrônico realizado de acordo com a Lei 8.666/1993, não se 

aplicando a dispensa de Licitação e nem Pregão com prazo reduzido de acordo com 

estabelecido na Lei 13.979/2020. 

 

 

 

 

Sim 

5) A justificativa para contratação emitida pela autoridade competente consta do processo? 

 

Consta no Termo de Referência, fls. 03/04 a Justificativa da aquisição: 

 

Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

de saúde pública no Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do 

COVID 19, e a Lei 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas de emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

 

Sim 
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Considerando que o Teste Rápido é um teste qualitativo para triagem e auxílio 

diagnóstico e possibilita um ensaio imunocromatográfico para a detecção rápida e 

qualitativa dos anticorpos IgG/IgM da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 

2 (SARS – CoV – 2), em amostras de sangue total , soro ou plasma humano, sendo usado 

como uma ferramenta de auxílio no diagnóstico da doença por infecção por COVID 19. 

 

Considerando a importância da identificação dos casos e consequente aplicação de 

medidas de isolamento para evitar a progressão da disseminação da doença no 

município, e também notificação, manejo e condutas conforme cada caso. 

 

Considerando que haverá ampliação no rastreio de pessoas confirmadas com COVID 19 

através de inquérito sorológico em público-alvo estratégico de pessoas que já estiveram 

expostas ao vírus. 

6) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 

2º da Lei 13.979/2020? 

 

A aquisição foi publicada no dia 14/10/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 

No Portal de Transparência e na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19: 

 

✓ Ata da Sessão; Ata do Registro de Preço; Publicação Aviso de Prorrogação; Contrato; 

✓ Decisão SMSA Recursos Malmo; Edital Cancelado; Edital retificado; Empresa declarada 

vencedora; Histórico Recurso; Histórico do Lote 01; Histórico do Lote 02; Homologação e 

Adjudicação BB; Homologação e Adjudicação; Julgamento SLC Malmo; Mensagem troca 

de Licitação Sistema BB; Mensagens Lote 01 e Lote 02; Número de Emprenho 1122/2020; 

✓ Ofício 40 Malmo; Ofício Fastmed e Parecer Técnico; Parecer Jurídico Final de Licitação; 

✓ Parecer Jurídico Edital; Parecer Propostas; Parecer Técnica Propostas; Proposta e 

documentação Lote 01; Proposta e documentação Lote 02; Publicação Ata de Registro de 

Preço; Publicação Contrato; Publicação Edital PE 049/2020; Publicação Edital; Publicação 

do Vencedor; Quadro Comparativo de Preços; Termo de Referência; 

✓ Autorização de Fornecimento Nº 358/2020, de 20/10/2020, da Empresa DIAGMASTER 

CIENTÍFICA LTDA. 

 

 

 

Sim 

7)Consta no processo o Termo de Referência elaborado com a indicação do objeto de forma 

precisa, suficiente e clara, devidamente aprovado pela autoridade competente?  

 

O Termo de Referência encontra-se preciso, suficiente e claro, contendo a 

contextualização, motivação, justificativa, e indicação do objeto e tem por objetivo a 

contratação de empresa especializada para o fornecimento de Teste Rápido para COVID 

19, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (fls. 182A/191). 

 

 

 

 

Sim 

8) O Termo de Referência contem: 

 

O Termo de Referência (fls. 182 A/ 191) contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Item 2: Objeto – Contratação de empresa para fornecimento de Material Hospitalar (Teste 
Rápido para COVID 19) para atender a demanda das Estratégias de Saúde da família para o 

 

 

Sim 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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desempenho de suas atividades no que se refere ao rastreio e monitoramento de pacientes 
suspeitos e confirmados pelo novo coronavírus. (fls. 182 A). Quantidade, itens e especificações 
dos objetos da contratação serão conforme o Anexo I, (fls. 192). 
 
Item 3: Justificativa – Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA de saúde pública no Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia 
em razão do COVID 19, e a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da  emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 
Considerando que o Teste rápido é um teste qualitativo para triagem e auxílio diagnóstico e 

possibilita um ensaio imunocromatográfico para a detecção rápida e qualitativa dos anticorpos 

IgG/IgM da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 2 (SARS – CoV – 2), em 

amostras de sangue total , soro ou plasma humano, sendo usado como uma ferramenta de 

auxílio no diagnóstico da doença por infecção por COVID 19, causada por SARS – Cov - 2. 

Considerando a importância da identificação dos casos e consequente aplicação de medidas de 

isolamento para evitar a progressão da disseminação da doença no município, e também 

notificação, manejo e condutas conforme cada caso. 

Considerando que haverá ampliação no rastreio de pessoas confirmadas com COVID 19 
através de inquérito sorológico em público-alvo estratégico, e assim ampliar a cobertura de 
diagnóstico de pessoas que já estiveram expostas ao vírus. 
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Será realizada licitação na modalidade de PREGÃO, 
através de Sistema de Registro de Preços conforme rege o Decreto Municipal nº 085/2020. 
 
Item 5: Do Local e da Entrega – O Contratado procederá a entrega dos produtos no Setor de 
Almoxarifado, na Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro, Santa Teresa – ES. Mediante a 
necessidade da Contratante.  
Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 
responsabilidade da Contratada e itens 5.1 a 5.10 do Termo de Referência (fls.182/183). 
 
Item 6: Garantias – Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses a partir do recebimento dos 
produtos. Durante a garantia a contratada estará obrigada a substituir o produto defeituoso sem 
ônus, e trocar o produto no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da 
Contratante, sem ônus. 
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência 
(fls.184/185). 
 
Item 8: Obrigações da Contratante - Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência 
(fls.185/186). 
 
Item 9: Avaliação do Custo - O custo estimado e os valores máximos foram apurados 
mediante preenchimento de planilha de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado 
em contratações similares, conforme orçamento apensados nas (fls. 186). 
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de 
“Gerente da Atenção Primária” (fls. 186) e itens 10.1 a 10.3. 
 
Item 11: Pagamento - Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e 
mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestadas pelo fiscal designado para o 
contrato.  
Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida 
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qualquer pendência com a contratada, e itens 11.1 a 11.8 do Termo de Referência (fls.187). 
 
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização 
de Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos 
não podendo ultrapassar o respectivo crédito orçamentário (Fls.188). 
 
Item 13: Qualificação Técnica – Comprovação de que a licitante fornece ou forneceu, sem 
restrição, materiais iguais ou semelhantes aos indicados no Objeto deste Termo de Referência. 
A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado, 
devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão adquirente, 
compatível com o objeto deste Termo de Referência (fls. 188). 
 
Item 14: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos 
resultantes deste instrumento correrão através da seguinte dotação orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012020.1012200011.073 – Enfrentamento da 
Emergência COVID 19; Elemento de Despesas: 33903000000 – Material de Consumo; Fonte de 
Recurso: 12140000 – Recursos Ordinários - Ficha: 078; 
 
Item 15: Das Sanções – Conforme os itens 15.1 a 15.8 do Termo de Referência - fls. 188/190.  
 
Item 16: Das Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão 
sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a 
Segurança da Contratação (fls. 190/191). 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de 
Saúde – fls. 191 do Processo. 
 

09) A designação do pregoeiro e da equipe de apoio consta do processo? 

 

Consta Portaria/CGAB 99/2019 anexada às folhas 111/112 e também Portaria/CGAB 

231/2019 fls. 114. 

 

 

Sim 

10) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 

 

Consta justificativa de acordo com Ata de Sessão Pública do Pregão nas folhas 1246/1261 

e no Relatório de empresas desclassificadas 1217/1223, sendo a empresa vencedora 

DIAGMASTER CIENTÍFICA LTDA a de menor preço entre as classificadas. 

 

 

 

 

Sim 

 

11) O edital e respectivos anexos (quando for o caso) constam do processo? 
 
Primeiramente, consta um Edital anexado as folhas 126 a 138 e os anexos nas folhas 139 
a 172.  
 
Após, consta novo Edital anexado as folhas 226/239, e os anexos nas folhas 240/273. 
 
Anexo I – Descrição do Objeto (fls. 240/242); 

Anexo II – Proposta Comercial (fls. 243); 

Anexo III – Da Habilitação (fls. 244/246); 

Anexo IV – Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
(fls. 247); 

Anexo V – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo (fls. 248) 

 

 

Sim 
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Anexo V – Declaração que a Empresa está devidamente inscrita no CNPJ (fls. 423); 

Anexo VI – Declaração de que tomou conhecimento de todas as condições estabelecidas 
no Edital (fls. 249); 

Anexo VII – Minuta do Contrato (fls. 250/257);  

Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços (fls. 258/266); 

Anexo IX – Declaração de Enquadramento para ME e EPP (fls. 267); 

Anexo X – Termo de Referência (fls. 268/273). 

 

12) Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo e foram 

publicados nos meios previstos pela legislação? 

 

Foi publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal no dia 28/07/2020 (fls. 2743), 

no DOM/ES no dia 29/07/2020,  (fls. 278/279), no Diário Oficial dos Poderes do Estado no 

dia 29/07/2020 (fls. 277), no Diário Oficial da União no dia 29/07/2020 (fls.275/276) Também 

no Sistema do Banco do Brasil no dia 29/07/2020 (fls. 279). 

 

 

 

 

Sim 

13)O edital e respectivos anexos foi concebido de acordo com os ditames da legislação? 

 

No Edital presente nesta Licitação – fls. 226/239, constam as informações descritas no 

artigo 40 – Preâmbulo, da Lei 8.666/93. 

• Número de Ordem: PE 000049/2020 

• Repartição interessada e seu setor: Munícipio de Santa Teresa por meio do pregoeiro e 

sua equipe. 

• Modalidade: Pregão Eletrônico. 

• Regime de Execução: Aquisição de Material. 

• Tipo de Licitação: Menor Preço por Lote. 

• Regidos pela Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto 322/2006 e subsidiariamente 

pela Lei 8.666/1993, Lei Municipal 1.833/2008, Lei complementar 123/2006 e demais 

disposições aplicáveis e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital. 

• Recebimento e abertura das propostas: 10/08/2020 – 08 horas – na Rua Darly Nerty 

Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa-ES. 

• Início da Sessão de disputa de preços: às 09 horas do dia 10/08/2020. 

 

As demais informações solicitadas no artigo 40 da Lei 8.666/93 constam: 

• Objeto da Licitação – É o Registro de Preços de Aquisição de materiais 

Hospitalar/Laboratório (Teste Rápido sorológico COVID 19) através de sistema de 

Registro de Preços para atender as Estratégias de Saúde da Família no que se refere ao 

rastreio e monitoramento de pacientes suspeitos e confirmados pelo novo coronavírus - 

fls. 227; 

• Das Condições de Recebimento do Objeto da Licitação e local de Entrega e Fiscalização: 

(Fls.228/229); 

• Dotação Orçamentária: De acordo com o Inciso II, Art. 7º do Capítulo V do Decreto 7.822 

in verbis: “Na Licitação para Registro de Preços não é necessário indicar a Dotação 

Orçamentária, que somente será exigida para a formalização doo contrato ou outro 

instrumento hábil”. Sendo assim, não se faz necessário o bloqueio de recursos por tratar-

se de Registro de Preços; 

 

 

 

 

 

Sim 
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• Dos Prazos. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contado do 

dia posterior a data de sua publicação no Diário Oficial, vedada sua prorrogação. 

• Dos Preços e condições de Pagamento:  De regra os preços registrados serão fixos, 

podendo sofrer alterações conforme previsão neste edital. O pagamento deverá ocorrer 

em até 30 (trinta) dias consecutivos após o recebimento dos materiais pela Secretaria 

Municipal da Saúde e mediante apresentação das Certidões Negativas (CND, CNDT, CRS), 

juntamente com a(s) Nota(s) Fiscal(is) devidamente atestadas. A revisão dos preços 

poderá ocorrer na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de 

consequência incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurado álea 

econômica extraordinária e extracontratual (fls. 229 – item 6). 

• Prazo de validade das propostas: O prazo de validade das propostas será de 60 

(sessenta) dias corridos, contados da data prevista para seu recebimento até a assinatura 

da Ata de Registro de Preço (fls. 230 – item 7); 

• Recebimento e abertura das propostas e data do Pregão: (fls. 230 – item 8). 

• Referência do Tempo: (fls. 230 – item 9); 

• Condições para participação: (fls. 230 – item 10); 

• Lote 01 aberto para todas as empresas; 

• Lote 02 exclusivos para ME, EPP, MEI. 

• Regulamento operacional do certame. (fls. 231 – item 11); 

• Credenciamento no Aplicativo Licitações. (fls. 232 – item 12); 

• Do julgamento e classificação das propostas. (fls. 232 – item 13); 

• Da participação. (fls. 233 – item 14); 

• Abertura (fls. 233 – item 15); 

• Impugnação ao Edital e Recursos (fls. 234 - 16); 

• Sanções Administrativas - (fls. 235 – item 17); 

• Da Homologação e da convocação para a assinatura da ata (fls. 237 – item 18); 

• Das condições de pagamento (fls. 237 – item 19); 

• Das disposições Finais (fls. 237/238 – item 20); 

• Dos Órgãos participantes do Pregão (fls. 238/239 – item 21); 

• Do Foro (fls. 239 – item 21); 

 

➢ Dos anexos: 

➢ Anexo I – Descrição / Especificações do Objeto (fls. 240/242); 

➢ Anexo II – Proposta Comercial (fls. 243); 

➢ Anexo III – Da habilitação, Regularidade Fiscal, qualificação Técnica, qualificação 

Econômica – Financeira, da Comprovação de ME/EPP e MEI. (fls. 244/246); 

➢ Anexo IV – Declaração de atendimento ao Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 

Federal (fls. 247); 

➢ Anexo V – Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo a participação 

da empresa (fls. 248); 

➢ Anexo VI – Declaração de atendimento às especificações dos itens regidos no Edital do 

Pregão Eletrônico (fls. 249); 

➢ Anexo VII – Minuta do Contrato (fls. 250/257); 

➢ Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços (fls. 258/266); 

➢ Anexo IX – Declaração de enquadramento como Micro Empresa, Empresa de Pequeno 
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Porte ou Micro Empreendedor Individual (fls. 267); 

➢ Anexo X – Termo de Referência (fls. 268/273). 

       

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

edital) e a realização do evento? 

 

Foi divulgada a licitação através das publicações nos meios legais, no dia 20 e 21/07/2020 

(fls. 176 a 179) que o Pregão seria dia 31/07/2020. 

Posteriormente foi prorrogado conforme aviso de prorrogação do PE 049/2020 (fl. 

274/279) datado de 28/07/2020, e a licitação ocorreu no dia 10/08/2020 (nono dia útil) 

portanto respeitando o prazo de 8 dias úteis. 

Sim 

15) Consta do processo a Ata da Sessão do Pregão, contendo o registro dos licitantes 

credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação? 

 

Consta Ata da Sessão do Pregão bem como os Mapas de Lance (fls. 1246/1261) realizada 

no dia 10/08/2020. Declarada e aberta a sessão, foi recebido o envelope 01 – proposta de 

preços e envelope 02 – documentos de habilitação dos licitantes. Compareceram e 

apresentaram propostas as Empresas:  

✓ LOTE 01: 

➢ Central de Artigos para Laboratório Ltda – R$ 371.250,00 

➢ Vimalab Comércio de Equipamentos para Laboratórios – R$ 657.562,50 

➢ Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda – R$ 657.562,50 

➢ Midy Comércio Ltda EPP – R$ 657.560,00 

➢ RV Imola Transportes e Logística Ltda – R$ 641.250,00 

➢ AM Medical Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares – R$ 450,000,00 

➢ Millenium – Serviços Comércio e Distribuição Ltda – R$ 562.500,00 

➢ Wama Prtodutos para Laboratório Ltda – R$ 35,00 

➢ Promefarma Representações Comerciais Ltda – R$ 2.812.500,00 

➢ DMX Distribuidora de Materiais Médicos Importação e Exportação – R$ 657.000,00 

➢ Medlevensohn Comércio e Representações Produtos Hospitalares – R$ 657.562,50 

➢ JPMED Equipamentos Médicos Hospitalares – R$ 843.750,00 

➢ Lang e Filhos Material Hospitalar – R$ 657.562,50 

➢ LMG Lasers – Com. Importação  e Exportação Ltda – R$ 551.250,00 

➢ Magnum  Import Ltda – EPP – R$ 652.500,00 

➢ TOP MED Impotação e Distribuição Ltda – R$ 618.750,00 

➢ Molecular Biotecnologia e Representação Ltda – ME – R$ 652.500,00 

➢ ELITECH Latino América Ltda – R$ 657.562,50 

➢ S & B Distribuidora e Importadora de Medicamentos – R$ 640.125,00 

➢ WR Licitações Indústria e Comércio e Serviços Ltda – R$ 657.562,00 

➢ DIAGMASTER CIENTÍFICA LTDA – R$ 657.562,50 

➢ MAXCARE Instrumental Hospitalar Eireli – 652.500,00 

➢ MF Medical – Eireli – R$ 652.500,00 

➢ NEO Hospitalar Ltda – R$ 855.000,00 

➢ Imex Medical Comércio e Locação Ltda – R$ 483.750,00 

➢ Lourdes Lucia A. Costa Merdicamentos Eireli ME – R$ 657.562,50 

➢ DL Distribuidora de Medicamentos Eireli – R$ 657.562,50 

Sim 
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➢ Bramed Comércio de Prod. Hospitalares e Farmacêuticos – R$ 652.500,00 

➢ Cirúrgica Itamaraty Comercial Eireli – R$ 657.562,50 

➢ DEEP Oil Tecnologia Equipamentos Ltda – ME – R$ 657.562,50 

➢ Pleno Distribuidora Eireli – R$ 450.000,00 

➢ Noem Medical Importação Exp. De Produtos Médicos Hospitalares – R$ 657.562,50 

➢ HEALTH Care & Dubebe Ind. Com. Imp.. Exp. De Prod. Hosp. – R$ 562.500,00 

➢ UNIK Comercial Importadora e Exp. Ltda – R$ 652.500,00 

➢ Lyon Produtos para Saúde Ltda – EPP – 506.025,00 

➢ Riomar Trading Ltda ME – R$ 657.562,50 

➢ Implantec Comércio e Assistência Técnica Ltda – R$ 652.500,00 

➢ Malmo Importadora e Exportadora Eireli – R$ 657.562,50 

 

✓ LOTE 02 

➢ Vimalab Comércio de Equipamentos para Laboratórios – R$ 219.187,50 

➢ MIDY Comércio Ltda EPP – R$ 219.180,00 

➢ Millenium Serviços Comércio Distribuição Ltda – R$ 187.500,00 

➢ DMX Distribuidora de Materiass Médicos Impor. E Exp. – R$ 219.000,00 

➢ JPMED Equipamentos Médicos Hospitalares – R$ 281.250,00 

➢ Lang e Filhos Material Hospitalar – R$ 219.187,50 

➢ Molecular Biotecnologia e Representação Ltda – ME – R$ 217.500,00 

➢ S & B Distribuidora e Importadora de Medicamentos – R$ 213.375,00 

➢ WR Licitações Indústria e Comércio e Serviços Ltda – R$ 219.187,00 

➢ DIAGMASTER CIENTÍFICA LTDA – R$ 219.187,50 

➢ MF Medical – Eireli – R$ 217.500,00 

➢ Gold Care – Com. Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – R$ 219.187,50 

➢ NEO Hospitalar Ltda – R$ 285.000,00 

➢ Lourdes Lucia A. Costa Medicamentos Eireli ME – R$ 219.187,50 

➢ Bramed Comércio de Prod. Hospitalares e Farmacêuticos - R$ 217.500,00 

➢ Cirúrgica Itamaraty Comercial Eireli – R$ 219.187,50 

➢ DEEP Oil Tecnologia Equipamentos Ltda – ME – R$ 219.187,50 

➢ Pleno Distribuidora Eireli – R$ 150.000,00 

➢ Noem Medical Importação Exp. De Produtos Médicos Hospitalares – R$ 219.187,50 

➢ HEALTH Care & Dubebe Ind. Com. Imp.. Exp. De Prod. Hosp – R$ 187.500,00 

➢ Lyon Produtos para Saúde Ltda – EPP – R$ 168.675,00 

 

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

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

constam do processo? 

✓ Constatamos cópias autenticadas dos documentos de habilitação: 

➢ Declaração que tomou conhecimento de todas as condições estabelecidas no 

Edital – Anexo VI – Fls. 940; 

➢ Contrato Social devidamente registrado – Fls. 941/946; 

➢ Cartão do CNPJ – Fls 947; 

➢ Certidão Negativa de Débitos Federais – Fls. 948; 

➢ Certidão Negativa de Débitos Estaduais – Fls 949; 

➢ Certidão Negativa Municipal – Fls 950; 

 

 

 

Sim 
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➢ Certidão de Regularidade do FGTS – Fls. 951; 

➢ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Fls. 952; 

➢ Atestado de Capacidade Técnica – Fls. 953/954; 

➢ Alvará de Localização e Funcionamento – Fls. 955/958; 

➢ Certidão Negativa de Primeira Instância Natureza de Recuperação Judicial e Extra 

Judicial (Falência e Concordata) – Fls. 959; 

➢ Balanço Patrimonial e Notas Explicativas – Fls. 960/969  

➢ Declaração de Enquadramento como Empresa de Pequeno Porte – anexo IX - Fls. 

970; 

➢ Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal 

do Brasil – Anexo IV – Fls 971. 
➢ Declaração de inexistência de fatos impeditivos – Anexo V – Fls. 972 

➢ Identidade do Sócio – Fls. 973 

17)Os originais das propostas escritas constam do processo? 

 

As propostas apresentadas constam nas folhas 369 a 1215 do processo. 

 

Contam nas folhas 306 a 344 o relatório extraído do sistema do Banco do Brasil contendo 

no Lote 01 (38 fornecedores) e no lote 02  (21 fornecedores), contendo a listagem dos 

participantes, mensagens, lista de lances, fornecedores classificados e desclassificado, e 

relatório  final dos lotes 01 e 02 por ordem crescente de  valor. 

 

 

 

Sim 

18)Os pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação constam do processo? 

 

Consta o Parecer Jurídico nas fls. 119/124 opinando pela legalidade da minuta do Edital 

do Pregão Eletrônico nº 049/2020 nas fls. 64/118.  

 

Constatamos na Fls. 1262 o Parecer Jurídico opinando pela legalidade do procedimento 

adotado às Fls. 119/1261 por atender ao Edital de fls. 227/273. 

 

Consta o Parecer Jurídico no verso da fl. 1262 opinando pela legalidade da minuta da Ata 

de Registro de Preços das fls. 1270/1272.     

 

 

 

Sim 

19)Os atos de adjudicação do objeto da licitação constam do processo? 

 

Consta anexado na Fls. 1263, o Termo de Adjudicação do dia 23/09/2020, assinado pela 

Secretária Municipal de Saúde, Gestora do Fundo Municipal de Saúde, 02 dias úteis após 

a publicação do resultado da licitação.  

 

 

Sim 

20)Os atos de homologação do objeto da licitação constam do processo? 

 

Consta anexado na Fls. 1264, o Termo de Homologação do dia 23/09/2020, assinado pela 

Secretária Municipal de Saúde, Gestora do Fundo Municipal de Saúde, 02 dias úteis após 

a publicação do resultado da licitação. 

 

 

Sim 

21)O comprovante da divulgação do resultado da licitação consta do processo? 

 

O resultado foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, 

 

 

Sim 
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no dia 21/09/2020, Fls. 1265 e no Diário Oficial da União no dia 21/09/2020 Fls. 1266, e no 

Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no dia 21/09/2020, Fls. 1267. 

22) A Minuta do Contrato, se for o caso, consta do processo?  

 

O Pregão Eletrônico originou uma Ata de Registro de Preço de nº 047/2020, conforme 

Minuta nas fls. 1270/1282. 

 

 

Sim 

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

 

Consta no verso da fl. 1262, o despacho do Parecer Jurídico pela legalidade da Minuta da 

Ata de Registro de Preço constante nas fls. 1270/1282 deste processo.  

 

 

Sim 

24)O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso) consta do processo? 

 

Consta a Ata de Registro de Preços de nº 047/2020, e seu respectivo Anexo, firmada pelo 

Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa Estado do Espírito Santo, e pela empresa 

DIAGMASTER CIENTÍFICA LTDA, nas Fls. 1283/1295. 

  

 

 

Sim 

25) Os comprovantes da publicação do extrato do Ata de Registro de Preço constam do 

processo? 

 

A publicação da Ata foi realizada no Diário Oficial da União no dia 29/09/2020, conforme 

Fls. 1296. 

 

 

Sim 

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

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

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

 

A Ata foi assinada no dia 24/09/2020 e a publicação ocorreu no dia 29/09/2020 (Terceiro 

dia útil após a assinatura da Ata), portanto foi publicado dentro do prazo estabelecido. 

 

 

 

Sim 

27)Se for o caso, constam do processo recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e 

respectivas manifestações e decisões? 

 

RECURSO DA EMPRESA FASTMED 

Constatamos nas Fls. 298/305 um processo de nº 008599/2020 da Empresa FASTMED 

COMÉRCIO LTDA. EPP, protocolado no dia 05/08/2020, solicitando a IMPUGNAÇÃO DO 

EDITAL nº 049/2020 de origem da Secretaria Municipal de Saúde, alegando que feita a leitura 

da descrição dos Lotes 01 e 02, observa que a Administração ao solicitar “um poço para IgG e 

um poço para IgM” infringe a um dos principais princípios norteadores da Licitação, ou seja, 

infringe ao princípio da Competitividade, em desacordo, portanto, com a principal busca da 

Administração Pública que é a busca da qualidade culminando com o menor preço.  

A recorrente frisa que as características, tais como lançadas no Edital, restringe a concorrência 

entre os licitantes, impedindo desta forma quer outros interessados no certame participem 

mesmo possuindo produtos de qualidade e satisfatórios às necessidades do órgão. 

Diante do exposto a empresa requer alteração na descrição do produto, alterando “as 

CORRIDAS IMUNOCROMATOGRÁFICAS DEVEM SER SEPARADAS PARA IGM e IGG, com 

dispensação de amostras e tampão em um poço para IgG e um poço para IgM, e passe a 

constar no Edital, “DETERMINAÇÃO QUALITATIVA PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM 

e IGG ANTI-COVID 19, METODOLOGIA: 

 

 

 

Sim 
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IMUNOCROMATOGRAFIA”. 

 

Do julgamento do Recurso: 

 

Constatamos na Fls. 304, Ofício da Comissão Permanente de Licitação do dia 06/08/2020, 

informando que após análise do pedido de impugnação protocolado através do processo nº 

8599/2020, e do parecer técnico da Secretaria Municipal de Saúde, NEGOU LHE 

PROVIMENTO. 

 

RECURSO DA EMPRESA MALMO: 

 

Consta nas fls. 1283 1297 um processo de nº 10087/2020 da Empresa MALMO 

IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI protocolado no dia 18/09/2020 sobre um Recurso 

Administrativo contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação que desclassificou a 

recorrente, alegando a exigência excessiva da descrição do produto, sendo a mesma 

Desarrazoada e sem alicerce técnico científico, capaz inclusive, de direcionar o procedimento 

administrativo de contratação. O teste rápido deve apresentar separação dos anticorpos IgG e 

IgM. Porém, o fato de o Edital especificar que os resultados precisam ser em cacetes 

independentes acaba afunilando e consequentemente direcionando para aquelas empresas que 

possuem seus dispositivos de coleta de exames desta maneira. 

A recorrente alegou que não existe nenhum estudo que comprova maior ou menor eficiência 

dos resultados com produto que indica resultados IgG e IgM no mesmo cacete ou cacete 

separados. O que vai definir a qualidade dos resultados será o reagente e a composição fabril 

dos testes de Covid 19. 

Com base nas razões expostas espera a recorrente que seja acolhida plenamente o presente 

recurso, em face dos princípios da ampla competitividade, isonomia, legalidade e 

impessoalidade, para que seja a Recorrente declarada a vencedora ou seja retificado o 

instrumento convocatório. 

 

Do julgamento do Recurso: 

 

Constatamos que o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, relatou que pautado nos 

princípios da Isonomia, Legalidade, Razoabilidade e Impessoalidade, resolve manter sua 

decisão, sugerindo o NÃO CONHECIMENTO do recurso extemporâneo da empresa Malmo 

Importadora e Exportadora Eireli, por ferir o tempo e a forma, MANTENDO a classificação da 

Empresa DIAGMASTER CIENTÍFICA LTDA no Lote 01 e Lote 02 do referido certame. 

Há um Ofício da Comissão Permanente de Licitação (fls. 14) do processo 10087/2020, com o 

aval da Secretaria Municipal de Saúde, informando que o Recurso Interposto após o prazo e, 

portanto, INTEMPESTIVO, NÃO PODENDO SER RECEBIDO. 

Constatamos também na Fls. 14 do processo 10087/2020, um E-mail da Comissão Permanente 

de Licitação para o recorrente informando de sua decisão. 

  

28)Se for o caso, consta do processo despacho de anulação ou de revogação da licitação? 

 

Não houve anulação e nem revogação da Licitação. 

 

Não  
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2.2 - Constatações e Recomendações: 

 

O processo nº 007794/2020, procedente da Gerência de Atenção Primária a Saúde, protocolo de 

abertura no dia 08 de julho de 2020, com a finalidade de aquisição de Materiais HOSPITALAR / 

LABORATÓRIO (Teste Rápido Sorológico COVID 19) para ampliação e rastreio de pessoas 

confirmadas com COVID-19, através de inquérito sorológico em público-alvo estratégico, para 

ampliar a cobertura de diagnóstico de pessoas que estiveram expostas ao vírus.  

 

Constatamos os seguintes documentos no Processo: 

 

✓ O Termo de Referência constante nas Fls. 03/13; 

✓ A Autorização da Ordenadora de Despesa para Licitação no valor global de      R$ 

876.750,00 (Oitocentos e setenta e seis mil setecentos e cinquenta reais), Fls. 14 verso. 

✓ O Anexo I com a descrição dos produtos na Fls. 15; 

✓ O Cadastro no Sistema de Compras, Fls. 24; 

✓ A Cotação de Preços nas Fls. 25/61; 

✓ O Preço média da Proposta de Preço Simples na Fls. 62; 

✓ A Minuta do Edital do Pregão Eletrônico, nº 049/2020 e os respectivos anexos – fls.  

64/110. 

 

Constatamos no Processo nº 007794/2020, nas fls. 125/171, o Edital do Pregão Eletrônico de nº 

049/2020 e seus respectivos anexos, porém, consta um novo Termo de Referência e Anexo I 

nas fls. 182A/191, contendo nova Descrição do Produto a ser adquirido, originando, desta forma, 

um novo Edital e seus respectivos anexos, conforme consta nas fls. 226/273. 

 

A aquisição do material, amplamente especificado no Termo de Referência, constante nas fls. 

182A/191, será na modalidade Pregão, através do Sistema de Registro de Preços, conforme 

rege o Decreto Municipal nº 085/2020.   

 

Constatamos na fl. 274 do processo, um aviso de prorrogação do Pregão Eletrônico nº 

049/2020, emitido pelo Pregoeiro Oficial, passando o recebimento das propostas para as 08:00 

horas do dia 10/08/2020 e a abertura da Sessão de disputa de preços para as 09:00 horas do 

dia 10/08/2020, a publicação no Diário Oficial da União foi no dia 29/07/2020, conforme fls. 275. 

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de orçamentos do produto com potenciais 

fornecedores conforme fls. 194/220 – 223/224 – 285/294 – 295/297. 

 

Constatamos a identificação da assinatura e carimbo do servidor responsável pela coleta dos 

orçamentos, conforme os termos do item 9.1.1 da Portaria 804, de 13/11/2018 do Ministério da 

Justiça que assim dispõe: 

“É obrigatória a identificação do servidor responsável pela cotação de preços E A ASSINATURA 

NOS DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA (Acordão TCU nº 909/07 – 1ª Câmara)”. 

Identificamos na fl. 225, o preço médio da proposta de preços simples do valor unitário do 

produto estimado em R$ 58,77 (cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos) constante na fl. 

225, para um total de 15.000 (quinze mil) Testes Rápido Sorológico COVID 19.  

 

Constatamos na Ata de Registro de Preços a relação das empresas participantes com propostas 
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comerciais e a relação final após o encerramento da etapa de lances. constante nas fls. 

1246/1261. 

 

Encerrada a etapa de lances, com disputa em sessão pública, foi constatado que a situação do 

Lote 01 foi alterada para arrematada, porém, foi verificada que diversas empresas foram 

desclassificadas devido ao fato do produto não atender a especificação descrita no Anexo I 

do Edital, conforme informado através de E-mails enviados pelo Gerente de Atenção Primária a 

Saúde para o Setor de Licitação (fls. 346/351 – 354/368). Constatamos também nas fls. 352/353 

uma tabela com as empresas, descrevendo a marca do teste e o motivo da reprovação das 

mesmas. 

 

De acordo com a Ata da Sessão do Pregão Eletrônico constatamos a relação das empresas 

desclassificadas e da empresa vencedora, após a etapa de lances, conforme demonstrado na 

tabela abaixo (fls. 1246/1261). 

LOTE 01 

Data das 

Alterações 

do Pregão 

Empresa Motivo da Alteração 

 

Valor R$ 

12/08/2020 RV IMOLA TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA 

Desclassificado pelo Coordenador 171.000,00 

13/08/2020 

 

AM MEDICAL COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS E PROD. 

HOSPITALARES 

Desclassificado pelo Coordenador 172.450,00 

13/08/2020 

 

DL DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS EIRELI 

Desclassificado pelo Coordenador 172.500,00 

18/08/2020 IMPLANTEC COMÉRCIO E 

ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA 

Desclassificado pelo Coordenador 182.000,00 

 

20/08/2020 MAX CARE INSTRUMENTAL 

HOSPITALAR EIRELI 

Desclassificado pelo Coordenador 203.100,00 

20/08/2020 LMG LASERS COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA 

Desclassificado pelo Coordenador 208.100,00 

25/08/2020 HEALTTH CARE & DUBEBE 

IND. COM. IMP. EXP. 

PRODUTOS 

Desclassificado pelo Coordenador 

pelo motivo de não atender os itens 

15.9, 15.10, e 15.11 do edital do PE 

049/2020, referente ao prazo de 

envio das propostas e documentação. 

223.875,00 

25/08/2020 PLENO DISTRIBUIDORA EIRELI Desclassificado pelo Coordenador 275.616,21 

27/08/2020 RIOMAR TRADING LTDA ME Desclassificado pelo Coordenador 292.499,99 

27/08/2020 MAGNUM IMPORT LTDA EPP Desclassificado pelo Coordenador 292.500,00 

27/08/2020 UNIK COMERCIAL IMP. E EXP. 

LTDA 

Desclassificado pelo Coordenador 298.800,00 

27/08/2020 NOEM MEDICAL IMP. EXP. 

PROD. MEDICOS-

HOSPITALARES 

Desclassificado pelo Coordenador 303.749,99 

31/08/2020 CENTRAL DE ARTIGOS PARA Desclassificado pelo Coordenador 303.750,00 
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LABORATÓRIOS LTDA pelo motivo de não atender os itens 

15.9, 15.10, e 15.11 do edital do PE 

049/2020, referente ao prazo de 

envio das propostas e documentação. 

03/09/2020 MALMO IMP. E EXP. EIRELI  Desclassificado pelo Coordenador 337.499,99 

03/09/2020 LANG E FILHOS MATERIAL 

HOSPITALAR LTDA 

Desclassificado pelo Coordenador 337.500,00 

08/09/2020 HOSPIDROGAS COM. DE 

PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA 

Desclassificado pelo Coordenador 

devido a empresa solicitar a 

desclassificação da sua proposta. 

365.625,00 

08/09/2020 MF MEDICAL EIRELI Desclassificado pelo Coordenador 440.000,00 

10/09/2020 WR LICITAÇÕES IND. E COM. 

SERV. LTDA 

Desclassificado pelo Coordenador 449.800,00 

14/09/2020 DIAGMASTER CIENTÍFICA 

LTDA  

Declarada vencedora por atender 

todas as exigências do Edital  

462.000,00 

 

Após a etapa de lances, com disputa em sessão pública, foi constatado que a situação do Lote 

02 foi alterada para arrematada. Porém, assim como no Lote 01 foi verificada que diversas 

empresas foram desclassificadas, pelo motivo do fato do produto não atender a especificação 

descrita no Anexo I do Edital, informado através de E-mails enviados pelo Gerente de Atenção 

Primária a Saúde para o Setor de Licitação (fls. 346/351 – 354/368). 

 

LOTE 02 

Data das 

Alterações 

do Pregão 

 

Empresa 

 

Motivo da Alteração 

 

 

Valor R$ 

12/08/2020 HEALTH CARE & 
DUBEBE IND. COM. IMP. 
EXP. PRODUTOS 

Desclassificado pelo Coordenador pelo 

motivo de não atender os itens 15.9, 

15.10, e 15.11 do edital do PE 049/2020, 

referente ao prazo de envio das 

propostas e documentação. 

78.750,00 

13/08/2020 PLENO DISTRIBUIDORA 
EIRELI 

Desclassificado pelo Coordenador, o 

teste não informa a comparação com o 

método PCR para apresentar 

concordância percentual positiva 

(IGM/IGG) e concordância percentual 

negativa (IGM/IGG) 

139.738,52 

18/08/2020 NOEM MEDICAL IMP. 
EXP. PRODUTOS 
MEDICOS HOSPIT. 

Desclassificado pelo Coordenador, o 

teste não informa a concordância de IGG 

no 15º dia após aparecimento dos 

sintomas – D1. 

139.739,09 

21/08/2020 MF MEDICAL EIRELI Desclassificado pelo Coordenador, o 

teste não informa comparação com o 

método PCR para apresentar 

concordância percentual positiva 

(IGM/IGG), não possui as corridas 

139.800,00 
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imonocromatográficas separadas para 

IGM e IGG, com dispensação de 

amostras e tampão em um POÇO para 

IGG e outro POÇO para IGM. 

21/08/2020 LANG E FILHOS 
MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA 

Desclassificado pelo Coordenador, o 

teste não informa a comparação com o 

método PCR para apresentar 

concordância percentual positiva 

IGM/IGG e concordância percentual 

negativa IGM/IGG, não possui as 

corridas imonocromatográficas 

separadas para IGM e para IGG, com 

dispensação de amostra e tampão em 

um POÇO para IGG e outro POÇO para 

IGM 

140.000,00 

14/09/2020 DIAGMASTER 
CIENTÍFICA LTDA 

Declarada vencedora por atender todas 

as exigências do Edital 

154.000,00 

 

Constatamos após a verificação dos documentos e especificações do produto que a Empresa 

Diagmaster Científica Ltda foi declarada vencedora do Lote 01 com o valor de R$ 461.250,00 

(fls.1253) e do Lote 02, com o valor de R$ 153.750,00 (fls.1255), com o menor preço dentre as 

empresas classificadas.  

Termo de Adjudicação: Lotes 01 e 02: R$ 615.000,00 (fl.1263) 

 

Publicação Resultado: Valores Unitários: Lote 01: R$ 41,00 – Lote 02: R$ 41,00 (fl.1265). 

 

Constatamos nas fls. 1283/1295 a Ata de Registro de Preços de nº 047/2020 e seus respectivo anexo, 

bem com a publicação no Diário Oficial da União do dia 29/09/2020, constante na fl. 1296.   

 

Constatamos o Processo de nº. 11539/2020, de 04/11/2020, que se refere ao pagamento dos 

Testes Sorológico para COVID 19, com os documentos: 

 

➢ Atestado da Secretária Municipal de Saúde, fls. 02; 

➢ Formulário de Integração entre a Liquidação e o Pagamento, fls. 03; 

➢ Nota Fiscal nº 2122, de 22/10/2020, no valor de R$ 410.000,00; 

➢ Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Pública Estadual, fls. 07; 

➢ Certidão Negativa de Débitos aos Tributos Federais, fls. 08; 

➢ Certidão de Regularidade do FGTS, fls. 09; 

➢ Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, fls. 10; 

➢ Carta de Compromisso da Empresa vencedora ao Fundo Municipal de Saúde, fls. 11; 

➢ Autorização de Fornecimento de nº 358/2020, fls. 13/14; 

➢ Certidão Negativa de Débitos Municipais, fls. 15; 

➢ Nota de Liquidação de nº 1878/2020, de 06/11/2020, no valor de R$ 410.000,00 fls. 17; 

➢ Nota de Pagamento de nº 2710/2020, de 09/11/2020, no valor de R$ 410.000,00 fls. 

18; 

➢ Comprovante de Remessa de Transferência Eletrônica, fls. 19.  
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2.2.1 Da Comparação do Preço adquirido pelo Preço praticado no mercado 

  

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com o 

valor de mercado, constatamos através de verificação de aquisições similares no Portal de 

Transparência de outros Municípios, Internet, obtivemos os valores descritos abaixo: 

 

Tabela Comparativa - Produto: TESTE RÁPIDO SOROLÓGICO COVID 19 

Prefeitura/ 

Munícipio 

Quantidade X 

Valor Unitário 

Valor Total – 

R$ 

 

Descrição 

Local da Publicação 

Oficial/Empresa 

Fornecedora 

Prefeitura de Santa 

Teresa 

Adquirido em  

Outubro/2020 

10.000 unid. x 

R$ 41,00 

(Obs: na ata 

foi adquirido 

15.000 testes) 

410.000,00 

(1ª 

solicitação 

de Testes) 

Teste Rápido 

Sorológico 

COVID 19 

Site Oficial do 

Município – Aba Novo 

Coronavírus – 

Despesas Contratadas. 

Empresa: Diagmaster 

Científica Ltda 

Prefeitura de 

Linhares adquirido 

em 24/03/2020 

1.000 X R$ 

192,00 

192.000,00 Teste Rápido 

Sorológico 

COVID 19 

Site Oficial do 

Município 

Prefeitura de 

Jaguaré adquirido 

em 28/08/2020 

1.000 x R$ 

63,00 

63.000,00 Teste Rápido 

Sorológico 

COVID 19 

Site Oficial do 

Município 

Prefeitura de 

Ecoporanga 

adquirido em 

29/05/2020 

1.000 x R$ 

136,00 

136.000,00 Teste Rápido 

Sorológico 

COVID 19 

Site Oficial do 

Município 

Prefeitura de 

Marataízes 

adquirido em 

14/07/2020 

20.000 x R$ 

24,90 

498.000,00 Teste Rápido 

Sorológico 

COVID 19 

Site Oficial do 

Município 

Prefeitura de 

Itaguaçu adquirido 

em 08/06/2020 

200 x R$ 

120,00 

24.000,00 Teste Rápido de 

Covid 

Site Oficial do 

Município 

Prefeitura de Pedro 

Canário adquirido 

em 08/06/2020 

1.000 x R$ 

99,00 

99.000,00 Teste Rápido de 

Covid 

Site Oficial do 

Município 

Prefeitura de Muqui 

adquirido em 

06/2020 

1.000 x R$ 

98,90 

98.900,00 Teste Rápido de 

Covid 

Site Oficial do 

Município 

 

Constatamos que o produto referente a aquisição de Teste Rápido Sorológico COVID 19, ao comparar 

os preços praticados no Município de Santa Teresa está condizente, se comparado com a pesquisa 

realizada no Portal de Transparência de outros Municípios do Estado do Espírito Santo. 

 

2.2.2 – Do Empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e 
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Pagamento. 

 

Verificamos que o Processo nº 007794/2020 foi protocolado no dia 08/07/2020 e a tramitação do 

empenho ao pagamento se deu conforme as datas a seguir, constante no Processo de pagamento de nº 

11539/2020, de 04/11/2020. 

 

Empresa Empenho 

nº 

 

Autorização  

Fornecimento 

 

Nota Fiscal Atesto da 

Nota 

Fiscal 

Liquidação 

nº 

Pagament

o 

 nº 

Diagmaster 

Científica 

Ltda 

1122/2020 

de 

13/10/2020 

358/2020, de 

20/10/2020 

(Referente a 

10.000 testes). 

NF: 2122, de 

22/10/2020 

 

Valor: R$ 

410.000,00 

 

03/11/2020 

1878/2020,  

de 

06/11/2020 

2710/2020, 

de 

09/11/2020 

 

Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o Empenho e a Autorização de 

Fornecimento, sendo a mesma liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – “Pagamento” – relata que nenhum pagamento será efetuado à 

contratada em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando 

de acordo com o pagamento de nº 002710/2020 do Exercício de 2020. 

A Ata de Registro de Preços nº 047/2020 referente a contratação de empresa para fornecimento de 

Teste Rápido para COVID 19, se refere a: 

➢ Teste Rápido para Detecção dos Anticorpos IGM/IGG do Coronavírus COVID 19 em amostras 

de Soro, Plasma e Sangue Total – Lote 01 - 11.250 testes (75% para empresas gerais). 

Solicitado 6.250 testes conforme Autorização de Fornecimento 358/2020. 

 

➢ Teste Rápido para Detecção dos Anticorpos IGM/IGG do Coronavírus COVID 19 em amostras 

de Soro, Plasma e Sangue Total – Lote 02 - 3.750 testes (25% de participação para ME/EPP). 

Solicitado 3.750 testes conforme Autorização de Fornecimento 358/2020. 

 

➢ Total Geral 15.000 testes - solicitado - a princípio a quantidade de 10.000 testes. 

 

3.CONCLUSÃO:  

                             

Concluímos os trabalhos referente ao Relatório de Auditoria realizado no Processo de nº 007794/2020, 

de 08/07/2020, sobre a contratação de empresa para aquisição de Teste Sorológico COVID 19 

efetuado pelo Município de Santa Teresa - ES, fundamentado na Lei Federal nº 8.666/1993, e na Lei 

Federal nº 10.520/2002. 

 

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. 

 

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

administração dos fatos que poderiam vir a impactar negativamente ao Município.  
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Assim sendo, independentemente de tomar ciência do fato ocorrido ou não, qualquer prejuízo que 

venha ocorrer na administração o ordenador da despesa é corresponsável, e a auditoria interna tem 

como objetivo ajudar a detectar fraudes, erros, desperdícios, simplificar tarefas, servir de ferramenta de 

apoio à gestão e transmitir informações aos administradores sobre o desenvolvimento das atividades 

executadas, podendo inclusive evitar que a administração venha no futuro ter que responder por 

prejuízos causados ao erário quanto à falta de controle e conhecimento dos fatos que ocorreram na sua 

administração. 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde dê 

ciência deste relatório no prazo de 03 dias úteis, e após, retorne à esta Unidade Central de Controle 

Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do Município: www.santateresa.es.gov.br, na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020, e também no 

Portal da Transparência CORONAVIRUS (COVID 19) – Contratações acompanhadas pelo Controle 

Interno. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle 

Interno está à disposição para saná-los.    

 

Santa Teresa-ES, 20 de novembro de 2020. 

 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controlador Geral Interno 

 

                          Anexo I – Documentos necessários à habilitação 

 

Da Habilitação Jurídica 

Item Descrição Lote 01 e Lote 02 

Empresa: 

Diagmaster 

Científica Ltda ME 

Folhas 

01 Estatuto Social ou Contrato Social em vigor e suas 

alterações se houver 

x 941/945 

02 Inscrição no Registro civil de Pessoas Jurídicas do ato 

constitutivo 

x 946 

 

 

Da Regularidade Fiscal  

Item Descrição Lote 01 e Lote 02 

Empresa: 

Diagmaster 

Científica Ltda ME 

Folhas 

03 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica - CNPJ 

x 947 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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04 Regularidade com a Fazenda Federal e Regularidade 

com o INSS (proponente) onde for sediada a empresa.  

x 948 

05 Regularidade com a Fazenda Estadual (proponente) 

onde for sediada a empresa 

x 949 

06 Regularidade com a Fazenda Municipal (proponente) da 

sede da licitante 

x 950 

07 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS. 

x 951 

08 Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas (CNDT) x 952 

10 Certidão Negativa de Débitos Relativos a Dívida Ativa da 

União. 

x 948 

 

 

Da Qualificação Técnica 

Item Descrição Lote 01 e Lote 02 

Empresa: 

Diagmaster 

Científica Ltda ME 

Folhas 

11 Comprovação de que a licitante prestou, sem restrição, 

serviços iguais ou semelhantes aos indicados no objeto 

desta licitação. (Atestado) 

x 953/954 

12 Alvará de Localização e Funcionamento, relativo ao 

domicílio ou sede da preponente. 

x 955/958 

 

 

Da Qualificação Econômico – Financeiro  

Item Descrição Lote 01 e Lote 

02 Empresa: 

Diagmaster 

Científica Ltda 

ME 

Folhas 

13 Balanço Patrimonial do último exercício financeiro x 960 

14 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) x 961/967 

15 Cópia do termo de abertura e de encerramento do livro 

Diário, devidamente registrado na Junta Comercial ou 

Órgão Competente.     

x 969 

16 Comprovação de que o Capital Social Integralizado ou 

Patrimônio Líquido da Empresa até a data de recebimento 

das propostas é igual ou superior ao valor de R$ 60.000,00 

– Lote 01 

x 960 

17 Comprovação de que o Capital Social Integralizado ou 

Patrimônio Líquido da Empresa até a data de recebimento 

das propostas é igual ou superior ao valor de R$ 20.000,00 

– Lote 02 

x 960 

19 Certidão negativa de Falência ou Concordata com data de 

emissão de no mínimo 30 dias. 

x 959 
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Declarações 

Item Descrição Lote 01 e Lote 

02 Empresa: 

Diagmaster 

Científica Ltda 

ME 

Folhas 

20 Declaração de Atendimento do Inciso XXXIII do Art. 7º da 

CF na Forma do anexo IV. 

x 971 

21 Declaração de inexistência de fato superveniente 

impeditivo a sua participação, conforme modelo no anexo 

V. 

x 972 

22 Declaração que cumpre plenamente os requisitos de 

Habilitação estabelecidos no instrumento convocatório, 

conforme modelo anexo VI. 

x 932 

24 Declaração de Enquadramento para ME e EPP conforme 

modelo anexo IX. 

x 970 

 

 

 

Relatório de Auditoria do Processo nº 010.854/2020  
 

Objeto: – Contratação de empresa para fornecimento de Serviços Gráficos: 
Impressão Colorida de Faixa de Lona (1,50 x 4,65 CM) – 02 unidades e Impressão Colorida de 
Faixa de Lona (0,30 x 1,50) – 09 unidades, para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde, decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus. 
 
Valor Total: R$ 2.345,00 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais).  
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos, 

incluindo os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A 

existência e efetivo funcionamento de sistemas de Controles Internos nos Municípios é uma obrigação 

estatuída pela Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor 

aproveitamento dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que 

o surto do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo 

na sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo 

“Coronavírus”  como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de 

infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações 
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públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de Saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que 

a dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde 

pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de 

emergência e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, 

serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do Coronavirus, nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo de n° 010854/2020, 
que se refere à Contratação de empresa para fornecimento de Serviços Gráficos Serviço de 
Impressão Colorida de Faixa de Lona (1,50 x 4,65 CM e 0,30 x 1,50), para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde, decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus. 
 

1.1 OBJETIVOS: 
 

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

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e 

conformidade do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 

1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 
✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020. 
✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020. 
✓ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020. 

 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das informações necessárias à análise do objeto 

desse estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

2.1 CHECK LIST 
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Nº do Processo: 010.854/2020 

Fornecedor(es): IMPACTO SERVIÇOS GERAIS LTDA ME 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Serviços Gráficos 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( x ) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (    ) 

Empenho: 1211/2020 Data: 05/11/2020 Valor: R$ 2.345,00 

Pagamento: 2902/2020 Data: 26/11/2020 Valor: R$ 2.345,00 

Perguntas 
Sim 
Não 
N/A 

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

 

O Processo Administrativo de nº 10854/2020, foi protocolado no dia 14/10/2020, autuado, distribuído 
e organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de (01 a     ). 

 

 
 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere Contratação de empresa para fornecimento de Serviços Gráficos, para atender 
a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus. 
 

Descrição / Produto Quantid
ade 

UN 

Serviço de Impressão Colorida de Faixa de Lona de 150 x 465 CM 02 Un 

Serviço de Impressão Colorida de Faixa de Lona de 030 x 150 CM 09 Un 

  
Considerando atender a necessidade de orientar as pessoas que foram atendidas pela Estratégia da 
Saúde da Família, que de certa forma foram orientadas a permanecer em isolamento domiciliar pelo 
fato de serem suspeitas ou confirmadas pelo Covid 19; 
 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, que declara Situação de Emergência de Saúde 
Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe sobre 
as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem sobre as 
medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019.   
 

 
 
 
 
 
 
Sim 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Aquisição de Fornecimento de Serviços Gráficos foi protocolado no dia 14/10/2020 e 
está compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas enquanto 
perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, tratando-se assim 
de uma situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º  da Lei 13.979/2020.  
 

 
 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 05/11/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO 
CORONA VÍRUS – COVID – 19: 

 
 
 
Sim 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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✓ Termo de Dispensa de Licitação 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples 
✓ Termo de Referência 
✓ Autorização de Fornecimento 371/2020. 

✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES. 
✓ Empenho 

 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município– na ABA NOVO CORONA VÍRUS – 
COVID – 19 em 05/11/2020 e no DOM/ES também 05/11/2020. 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente a: 
O Nome do Contratado, o Número do CNPJ, o Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega 
foi imediata não gerando Contrato. 

 

 
 
 
 
 
Sim 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Consta no Processo declaração de que a empresa Impacto Serviços Gerais Ltda - ME “Declara não 
ser inidônea” – fls. 42 

 

  
 
 
não 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme 
determina o Art. 4º E da Lei nº 13979/2020, e se encontra anexado às folhas 03 a 13 deste processo, 
e descreve o objeto como contratação de empresa para fornecimento de Serviços Gráficos para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, para atender a necessidade de orientar as 
pessoas que foram atendidas pelas Estratégias da Saúde da Família, e para a divulgação e 
orientação aos munícipes para prevenção da possível propagação do vírus. 

 

Sim 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto que é a contratação de empresas para 
fornecimento de Serviços Gráficos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde (fls. 03), com 
itens e especificações dos objetos da contratação conforme anexo I do TR.  

• Serviço de Impressão Colorida de Faixa de Lona de 150 x 465 CM – 02 unidades. 

• Serviço de Impressão Colorida de Faixa de Lona de 030 x 150 CM – 09 unidades. 
 
- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação a contratação de empresa para aquisição 
de Serviços Gráficos atenderá às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a demanda 
da Secretaria. 
 
Considerando atender a necessidade de orientar as pessoas que foram atendidas pela Estratégia da Saúde 
da Família, que de certa forma foram orientadas a permanecer em isolamento domiciliar pelo fato de serem 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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suspeitas ou confirmadas pelo Covid 19; 
 
Considerando as denúncias chegadas a Vigilância Sanitária sobre os casos de aglomerações em 
residências com realização de comemorações e eventos através do disque denúncia e ouvidoria municipal. 
Conforme o artigo 4° B inciso III que diz: existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; Desta forma por meio de orientações se 
torna essenciais para reduzir os casos de aglomerações no município de Santa Teresa. 
 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de saúde 
pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão da COVID 19 e dispõe sobre as 
medidas de enfrentamento, e a Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. 
 
- A Descrição resumida da solução apresentada Dispensa de Licitação conforme o Art. 4º B da Lei 
Federal nº 13.979/2020 (fl. 04). 

- Os requisitos da contratação – Descritos no Termo de Referência e conforme o Anexo I.    

 
Critérios de medição e Pagamento Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos materiais mediante 
apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestadas pelo fiscal designado para o contrato; 
Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada, e itens (11.3 a 11.8) - fls. 09. 
 

O Termo de Referência (Fls. 03/13) contém informações relativas a: 
tem 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Item 2: Objeto – Contratação de empresa para fornecimento de Serviços Gráficos para atender a demanda 
da Secretaria Municipal de Saúde. Quantidade, itens e especificações dos objetos constam no Anexo I, 
parte integrante do Termo de Referência. (fls. 14) 
 
Item 3: Justificativa – A Contratação de empresa para o fornecimento de Serviços Gráficos, atenderá às 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a demanda da Secretaria. 
 
Considerando atender a necessidade de orientar as pessoas que foram atendidas pela Estratégia da Saúde 
da Família, que de certa forma foram orientadas a permanecer em isolamento domiciliar pelo fato de serem 
suspeitas ou confirmadas pelo Covid 19; 
 
Considerando as denúncias chegadas a Vigilância Sanitária sobre os casos de aglomerações em 
residências com realização de comemorações e eventos através do disque denúncia e ouvidoria municipal. 
Conforme o artigo 4° B inciso III que diz: existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; Desta forma por meio de orientações se 
torna essenciais para reduzir os casos de aglomerações no município de Santa Teresa. 
 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, que declara Situação de Emergência de saúde pública no 
Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as medidas 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona 
Vírus. 
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Art. 4º B da Lei Federal nº 
13.979/2020 (fl. 04). 
 
Item 5: Do Local e da Entrega – Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, e itens 5.1 a 
5.10 do Termo de Referência – (fls. 04/06). 
 
Item 6: Garantias – A Contratada estará obrigada a substituir o material defeituoso, sem ônus e trocar do 
material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da Contratante, sem ônus. 
(fls. 06). 
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local 
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indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da Proposta, 
acompanhado da respectiva Nota Fiscal e insem 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls. 06/07). 
 
Item 8: Obrigações da Contratante – Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e 
horário; e itens 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls. 07/08). 
  
Item 9: Avaliação do Custo – O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante planilha 
de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme orçamentos 
apensados nas folhas 28/30. 
Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, como transporte, tributos de qualquer 
natureza e todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com os objetos da contratação. 
A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias (fl.08).  
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de “Gerente da 
Atenção Primária” (fls. 08) e itens 10.1 a 10.3 do Termo de Referência (fls. 08/09). 
 
Item 11: Pagamento – Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e mediante 
apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestadas pelo fiscal designado para o contrato e itens 11.1 a 
11.8 do Termo de Referência (fls.09). 
 
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os materiais adquiridos, não 
podendo ultrapassar o respectivo crédito orçamentário (fls. 10). 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes 
deste instrumento correrão através da seguinte Dotação Orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012.020.10.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência da 
Covid–19 - Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 12140000000 - Ficha: 0000079 (fl.10); 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 196/2020, de 26/10/2020 – (fl. 32). 
 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.8 do Termo de Referência (fls 10/12). 
 
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação. 
Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/93, com suas 
posteriores alterações e legislação correlata (fl. 12).  

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes 
parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas através de orçamentos/pesquisa realizada com potenciais 
fornecedores, através de cotação de Material/Serviços conforme - fls. 28/30.  
 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 012.020.10.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência da 
Covid – 19; 
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Fonte de 
Recurso: 12140000000- Ficha: 0000079; 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 196/2020 – Liberada – de 26/10/2020 – (fls 32). 
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VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde – fls. 13 
do Processo. 

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
(Regularidade fiscal e trabalhista – art. 29 da Lei 8.663/93); 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF (incluído pela Medida Provisória 
926/2020). 
 
Consta:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Não Consta; 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – fls. 37; 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – fls. 40; 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – fls. 41; 
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – fls. 38; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – fls. 39; 
9.7 - Consta a declaração de que não emprega menores: “proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, Conf. Art. 7º da CF” – fl.42. 
Consta ainda, o Contrato Social da Empresa Impacto Serviços Gerais Ltda ME, as fls. 33/36. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega é imediata após o recebimento da 
Autorização de Fornecimento e o Empenho é Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) 
dias após a apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado para 
o contrato. 
 

 
 
 
Sim 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
Conforme as Justificativas na fl. 02 do Memorando e fl. 03/04 do Termo de Referência, a aquisição 
por dispensa levou em consideração o Decreto Municipal de nº 087/2020 no qual foi Declarado 
Situação de Emergência de Saúde Pública no Município de Santa Teresa – ES, enquadrado no Art. 4º 
da Federal nº 13.979/20, para contratação de Serviços Gráficos para confecção de faixas para 
orientação a população em relação ao Covid 19. 
 
O processo em questão foi Dispensa de Licitação, enquadrado no Art. 24 Inciso IV da Lei nº 
8.666/1993 para aquisição de SERVIÇOS GRÁFICOS. 
 
“Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos”. 
 
A Lei nº 13979/2020 – Art. 4º B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020: 

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

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em 
tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa 
para a administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum 
contrato ou ata referente a aquisição de Materiais Gráficos adquiridos. 
 

 
 
 
 
 
 
Não 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação pretendida no processo – fls. 
45/49; 

 

 
 
Sim 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo (fls. 28/30), sendo o orçamento da Empresa vencedora na fl. 30 o 
de melhor preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como demonstrado no 
Quadro Comparativo de Preço Simples (fl. 31). 
 

Descrição / Produto T. Chiaratti 
e Cia. Ltda 

Copy Art Impacto 
Serviços 

Serviço de Impressão Colorida de Faixa de Lona de 150 x 
465 CM  

1.776,00 1.690,00 1.580,00 

Serviço de Impressão Colorida de Faixa de Lona de 030 x 
150 CM 

873,00 828,00 765,00 

Total 2.649,00 2.518,00 2.345,00 
 

 
 
Sim 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, 
do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável com potenciais fornecedores de acordo 
com as fls. 28 a 49. A Empresa vencedora orçou abaixo da média, sendo o menor preço entre os 
orçamentos encaminhados ao Município.  

 

 
 
 
 
Sim 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 05/11/2020 e no DOM/ES em 05/11/2020. 

 

 
 
Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Consta no processo a Nota de Pré Empenho de nº 196/2020 de 26/10/2020, no valor de 2.345,00 (fls. 
32). 
 

 
 
Sim 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário e 
o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, 

 
 
 
Não 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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devidamente atestada pelo Fiscal. 
 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato. 

 

 
 
Não 

 

2.1.1 - Constatações: 

 

Verificamos de acordo com o Termo de Referência fls. 03/14 que o processo foi originado com o 

propósito de contratação de Serviço de Impressão colorida de Faixas de Lona para atender a 

demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa – ES.  

 

Constatamos nas fls. 03 a 13 do processo o Termo de Referência, o qual foi elaborado enquadrando 

a contratação por Dispensa de Licitação no Art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020. 

 

Evidenciamos no processo os modelos das Faixas a serem confeccionadas nas fls. 15 a 18, (fl. 24), 

além da Portaria que designa o do Fiscal do Contrato na fl. 19.  

 

Evidenciamos no processo o Cadastro no Sistema de Compras (fl. 27) e as estimativas de preços, 

através dos orçamentos obtidos por meio de cotação de preços nas fls. 28/30, contendo a 

identificação da assinatura do servidor responsável pela coleta como determina o item 9.1.1 da 

Portaria 804, de 13/11/2018 do Ministério da Justiça.   : 

 

“É obrigatória a identificação do servidor responsável pela cotação de preços E A ASSINATURA 

NOS DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA (Acordão TCU nº 909/07 – 1ª Câmara)”.  

Localizamos na fl. 31 o Quadro Comparativo de Preços comparando os orçamentos de 03 (três) 

empresas.   

 

Constatamos na fl. 32 a Nota de Pré - Empenho de nº 0000196/2020 com data do dia 26 de outubro 

de 2020 no valor de R$ 2.345,00 (dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais). 

 

Constatamos na fl. 42 a Declaração que a Empresa vencedora da Dispensa de Licitação Impacto 

Serviços Gerais Ltda ME não é uma empresa inidônea e que a mesma não emprega menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) 

anos.   

 

Constatamos no processo que houve Minuta do Termo de Dispensa de Licitação nas fls. 44, bem 

como a sua Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado DOM/ES na fl. 51, no valor global 

de R$ 2.345,00 (dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais), tanto como a publicação no site oficial 

do Município em 05/11/2020 e que a publicação do Termo de Dispensa estava Publicada de acordo 

como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

2.1.1.1 Da falta de Documentação de Regularidade Fiscal – Artigo 4º - F da Lei 13.979/2020 

 

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados: 
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✓ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica  

 

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

 

2.1.1.2 Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e 

Pagamento. 

 

Verificamos que o processo 010.754/2020 teve início no dia 14/10/2020 e sua tramitação se deu 

conforme as seguintes datas: 

 

Pré 

Empenho 

Empenho Autorização 

Fornecimento 

Nota Fiscal Atesto da 

Nota 

Fiscal 

Liquidação Pagamento 

Nº 196/2020 

26/10/2020 

Nº 1211/2020 

05/11/2020 

Nº 371/2020 

06/11/2020 

Nº 210 

11/11/2020 

16/11/2020 Nº 1970/20 

18/11/2020 

Nº 2902/20 

26/11/2020 

 
Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o empenho e a Autorização de 

fornecimento, e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada pelo 

fiscal do contrato.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a 

contratada em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando 

em acordo com o referido processo, que só foi pago em 26/11/2020.     

 
3.CONCLUSÃO:                             

   
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 010.854/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no Artigo 4° da Lei 13.979/2020, contendo Parecer Jurídico favorável 

emitido pela Procuradoria deste Município. 

 

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 neste processo. 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a Secretaria Municipal de Saúde que dê 

ciência deste relatório no prazo de 3 dias úteis, providencie para as próximas aquisições todas 

exigências para o atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.1.1.1. 

 

Após ciência que a mesma encaminhe o Relatório ao Setor de Licitação para ciência do mesmo. Ao 

final que o mesmo retorne ao Setor de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br, na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020 e também no 

Portal da Transparência – Coronavirus (Covid 19) – Contratações acompanhadas pelo Controle Interno.  

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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às situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de 

outras situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle 

Interno está à disposição para saná-los.  

 

. 

 

 
Santa Teresa-ES, 27 de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 

                       Margareti Aparecida Novelli Cosme 
                                                                   Controlador Geral Interno 
 

 
 
 

Relatório de Auditoria do Processo nº 011561/2020 
 
 

Objeto: – Contratação de empresa para fornecimento de Serviços Gráficos para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Valor Total: R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).   
 
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos, 

incluindo os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A 

existência e efetivo funcionamento de sistemas de Controles Internos nos Municípios é uma obrigação 

estatuída pela Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor 

aproveitamento dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “Coronavírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 

sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 
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criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de Saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de 

emergência e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, 

serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do Coronavirus, nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo de n° 011561/2020, que se 

refere à contratação de empresa para o fornecimento de Materiais Gráficos (Camisas e serviço de 

impressão colorida) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para o enfrentamento da 

Pandemia do novo Coronavirus.  

 
1.7 OBJETIVOS: 

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

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e 

conformidade do processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 

1.8 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de 

Dispensa de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A 

contratação por meio de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços 

indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os 

casos fundamentados no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/1993 e no Artigo 4° da Lei Federal n° 

13.979/2020.  

 

✓ Lei Federal n° 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 
✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
 
✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 
 
✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020. 
 
✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020. 
 
✓ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020. 

 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das informações necessárias à análise do objeto 

desse estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 
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2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

2.1 CHECK LIST 

 

Nº do Processo: 011.561/2020 

Fornecedor(es): Impacto Serviços Gerais Ltda ME 

Objeto: Serviços de Impressão Gráfica em Camisetas 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV (   )    /   Art. 4ª da Lei 13.979/2020 (X) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (   ) 

Empenho: 1249/2020  Data: 17/11/2020 Valor: R$ 3.700,00 

Pagamento: 3120/2020 Data:    10/12/2020   Valor: R$ 3.700,00 

 

Perguntas 
Sim 
Não 
N/A 

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

 
O Processo Administrativo de nº 11.561/2020 foi protocolado no dia 05/11/2020, autuado, distribuído 
e organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de 01 a 78. 

 

 
 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere à contratação de empresa para a aquisição de Serviços Gráficos afim de 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, para o desempenho de suas atividades, 
decorrentes da Pandemia em razão do Corona Vírus. 

 
Item Descrição Especificação Quanti

dade 
Unid
ade 

01 Serviço de Impressão Gráfica colorido Camisetas Tamanho P - R$ 37,00 20 Un 

02 Serviço de Impressão Gráfica colorido Camisetas Tamanho M - R$ 37,00 60 Un 

03 Serviço de Impressão Gráfica colorido Camisetas Tamanho G - R$ 37,00 20 Un 

 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de saúde 
pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão da COVID 19 e dispõe 
sobre as medidas de enfrentamento, e a Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019. 
 
Considerando a supremacia da vida, bem maior do ser humano e a necessidade de garantir à plena 
assistência à saúde da população. 
 
A Secretaria Municipal de Saúde informou que por necessidade, solicitou que se procedesse com à 
compra do referido item, assim justificando a pandemia da Covid 19, e por ser um material utilitário 
para a prevenção, no trabalho de ações junto a população teresense.  
 
A Secretaria Municipal de Saúde informou que as camisas serão feitas de trabalho para atender todo 
o Município, que juntos farão a distribuição de máscaras para cidadãos que não estiverem contendo 
as mesmas, os servidores estarão treinados e preparados para abordar qualquer cidadão que não 
estiver à utilizando dando assim todas as orientações sanitárias necessárias, para evitar a 
proliferação da doença. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

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

 

Esta medida foi tomada pelo fato de estarmos passando por mais um pico da doença em nosso 
Município, e assim estarmos tomando todas as medidas sanitárias passíveis para evitar um maior 
contágio. 
 
Assim justificando em um novo processo de compra das camisas Xô Corona.   

 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Aquisição de Serviços Gráficos foi protocolado no dia 05/11/2020 e está 
compreendido no período da Pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas enquanto perdurar 
o Estado de Emergência de Saúde Pública de importância internacional, tratando-se assim de uma 
situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º da Lei 13.979/2020. 

 

 
 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 18/11/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Portal da 
Transparência – Coronavírus - Covid 2019 Na ABA Despesas / Contratações: 

✓ Termo de Referência; 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples; 
✓ Termo de Dispensa de Licitação; 
✓ Publicação do Termo de Dispensa; 
✓ Empenho nº 1249/2020; 
✓ Autorizações de Fornecimento nº 373/2020; 

 
Além desses documentos foi disponibilizado outras informações a respeito da contratação como a 
data de aquisição, Identificação do produto, Fornecedor, Órgão adquirente, Unidade e Valor Total. 

 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
no Portal da Transparência na ABA CORONA VÍRUS – COVID–19 - Despesas/contratações em 
18/11/2020 e também no DOM/ES 18/11/2020 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente à: 
 
O Nome da Empresa Contratada, o Número do CNPJ, o Valor Total, Quantitativos, Descrição dos 
Produtos e Número do Processo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Consta no processo a Declaração de que a empresa não é inidônea, estando apta para participar no 
Processo de Dispensa de Licitação. (Fls. 36). 
 

 
 
 
Sim 

 7) Consta no processo, Termo de Referência Simplificado ou Projeto Básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
Constatamos no processo primeiramente um Termo de Referência Padronizado nas fls. 03 a 13, 
aprovado pela Secretária Municipal de Saúde, conforme determina o Art. 4º E da Lei nº 13979/2020,  

 
 
 
Sim 

http://www.santateresa.es.gov.br/
http://www.santateresa.es.gov.br/
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descrevendo o objeto como contratação de empresa para realizar Serviços Gráficos em camisetas, 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para o desempenho de suas atividades. 
 
Posteriormente, de acordo com recomendação Jurídica constatamos que um outro Termo de 
Referência foi anexado no processo nas fls. 52 a 63 mantendo o mesmo objeto do primeiro, 
alterando apenas o item 4 da Modalidade da Contratação e sendo também aprovado pela Secretária 
Municipal de Saúde.   
 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto que se trata de fornecimento de serviço 
de Materiais Gráficos (Camisas) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para 
desempenho de suas atividades. 

• Serviço de Impressão Colorida de Camisa Tam P – 20 unidades. 

• Serviço de Impressão Colorida de Camisa Tam M – 60 unidades 

• Serviço de Impressão Colorida de Camisa Tam G – 20 unidades 
Constatamos a Fundamentação Simplificada da Contratação: Considerando o Decreto Municipal nº 
087/2020, qual declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de saúde pública no Município de Santa Teresa, 
decorrente de Pandemia em razão da COVID 19 e dispõe sobre as medidas de enfrentamento, e a Lei 
13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019. 
 
Considerando a supremacia da vida, bem maior do ser humano e a necessidade de garantir à plena 
assistência à saúde da população. 
 
Informo que por necessidade, solicitamos que se procedesse com à compra do referido item, assim 
justificando a pandemia da Covid 19, e por ser um material utilitário para a prevenção, no trabalho de ações 
junto a população teresense.  
 
Informo que serão feitas de trabalho para atender todo o Município, que juntos farão a distribuição de 
máscaras para cidadãos que não estiverem contendo as mesmas, os servidores estarão treinados e 
preparados para abordar qualquer cidadão que não estiver à utilizando dando assim todas as orientações 
sanitárias necessárias, para evitar a proliferação da doença. 
 
Pelo fato de se estar passando por mais um pico da doença em nosso Município, e assim estarmos 
tomando todas as medidas sanitárias passíveis para evitar um maior contágio. 
 
Assim justificando em um novo processo de compra das camisas Xô Corona.   
 
A Descrição resumida da solução apresenta - Dispensa de Licitação conforme o Art. 4º e 4° B . 

 
Critérios de medição e Pagamento Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos materiais mediante 
apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestadas pelo fiscal designado para o contrato; 
Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada, e itens (11.3 a 11.8) - fls. 58. 
 

O Termo de Referência contém informações relativas a: (Fls. 53/63) 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde 
 
Item 2: Objeto – Contratação de empresa para aquisição de Materiais Gráficos (Camisas) para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
Quantidade, itens e especificações dos objetos da contratação constam no Anexo (Fls. 52). 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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Item 3: Justificativa – A contratação de empresa para prestação de serviços gráficos em camisetas para 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a demanda da Secretaria. 
 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de saúde 
pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão da COVID 19 e dispõe sobre as 
medidas de enfrentamento, e a Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. 
 
Considerando a supremacia da vida, bem maior do ser humano e a necessidade de garantir à plena 
assistência à saúde da população. 
 
Informo que por necessidade, solicitamos que se procedesse com à compra do referido item, assim 
justificando a pandemia da Covid 19, e por ser um material utilitário para a prevenção, no trabalho de ações 
junto a população teresense.  
 
Informo que serão feitas de trabalho para atender todo o Município, que juntos farão a distribuição de 
máscaras para cidadãos que não estiverem contendo as mesmas, os servidores estarão treinados e 
preparados para abordar qualquer cidadão que não estiver à utilizando dando assim todas as orientações 
sanitárias necessárias, para evitar a proliferação da doença. 
 
Pelo fato de se estar passando por mais um pico da doença em nosso Município, e assim estarmos 
tomando todas as medidas sanitárias passíveis para evitar um maior contágio. 
Assim justificando em um novo processo de compra das camisas Xô Corona. (fls. 52/53). 
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Art. 4º e 4° B. 
Obs.: Após o acerto da modalidade de  contratação, conforme recomendação da Procuradoria Jurídica, foi 
informado no Termo de Referência (fls. 53) os artigos 4° e 4°-B, porém não citaram o número da Lei 
13.979/2020. 
 
Item 5: Do Local e da Entrega – O Contratado procederá a entrega dos produtos no Setor de Almoxarifado 
da Secretaria Municipal de Saúde, dentro do seu horário de funcionamento, sendo a entrega Imediata após 
o recebimento da Autorização de Fornecimento.  
Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 
responsabilidade da Contratada, e itens 5.3 a 5.10 do Termo de Referência. (Fls. 54/55). 
 
Item 6: Garantias – Não se aplica. A Contratada estará obrigada a: Substituir o material defeituoso, sem 
ônus. Trocar o material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da 
CONTRATANTE, sem ônus. (fl.55). 
 
Item 7: Das Obrigações da Contratada – Efetuar a entrega do material em perfeitas condições, no prazo e 
local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da Proposta, 
acompanhado da respectiva Nota Fiscal e itens 7.2 a 7.11 do Termo de Referência (fls.55 e 56). 
 
Item 8: Obrigações da Contratante – Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e 
horário; e itens  8.2 a 8.6 do Termo de Referência (fls. 57).  

 

Item 9: Avaliação do Custo – O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram 
apurados mediante preenchimento de planilha de custos e/ou pesquisas de preços praticados no mercado 
em contratações similares, conforme orçamentos apensados ao processo. 
Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, como transporte, tributos de qualquer 
natureza e todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com os objetos da contratação. 
A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias (fls.57).  
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de “Gerente de 
Atenção Primária” representante da Administração e itens 10.1 a 10.3. (Fls. 58). 
  

Item 11: Pagamento – Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e mediante 
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apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestadas pelo fiscal designado para o contrato e itens 11.1 a 
11.8 do Termo de Referência (fls. 58 a 59). 

 

Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os materiais adquiridos, não 
podendo ultrapassar o respectivo crédito orçamentário (fl. 59). 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento de encargos resultantes 
deste instrumento correrão através da dotação orçamentária (fl. 59): 
Cassificação Funcional Programática: 012.012..010.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência da 
Covid 19 - Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídica - Fonte 
de Recurso: 1214 - Ficha: 080 
 
Item 14: Das Sanções – Conforme item 14.1 a 14.8 do Termo de Referência (fls. 60 a 62).  
 
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação (fl. 62). 
Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/93, com suas 
posteriores alterações e legislação correlata (fl. 62).  

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
As estimativas de preços foram obtidas através de orçamentos/pesquisa realizada com potenciais 
fornecedores, através de cotação de Material/Serviços conforme Fls. 27 a 30. 

 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 012.012.010.122.0001.1.073 – Enfrentamento da Emergência da 
Covid–19; 
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 12140000000 - Ficha: 0000080; 

 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde – fls. 63. 

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
(Regularidade fiscal e trabalhista – art. 29 da Lei 8.663/93); 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF (incluído pela Medida Provisória 
926/2020). 
 
Constam:  
9.1- CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Empresa vencedora - Não Consta 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – fl.43. 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – fl. 42. 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal (Prefeitura Municipal de Santa Teresa) – fl. 41  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- 
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9. 5 - Certificado de Regularidade do FGTS – fl. 44   
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – fl. 45 
9.7 – Constam as Declarações de que não empregam menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, Conf. Art. 7º da CF. – fl. 36 
 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário, e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva nota 
fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado para o contrato. 

 

 
 
 
N/A 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
Conforme as Justificativas na fl. 02 do Memorando de solicitação e nas fls. 52/53 do Termo de 
Referência, a aquisição por dispensa levou em consideração o Decreto Municipal de nº 087/2020 no 
qual foi Declarado Situação de Emergência de Saúde Pública no Município de Santa Teresa – ES, 
enquadrado no Art. 4º da Federal nº 13.979/20, para contratação de Empresa para fornecer Serviços 
Gráficos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde no desempenho de suas 
atividades. 
 
O processo em questão foi Dispensa de Licitação, enquadrado no Art. 4º e 4° B, da Lei Federal nº 
13.979/2020 para aquisição de Serviços Gráficos em Camisetas. 
 
“Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos”; 

 
A Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. 
 
I – Ocorrência de Situação de Emergência; 
II – Necessidade de Pronto Atendimento da Situação de Emergência; 
III – Existência de Risco e Segurança de pessoa. 
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em 
tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa 
para a administração). 
 
Consta no dia 11 de novembro 2020 na fl. 31(verso) do processo, manifestação do Setor de 
Contratos relatando que após análise do Setor não foi encontrado nenhum Contrato ou Ata de 
Registro de Preços vigente para o serviço especificado no processo. 
 

 
 
 
 
 
 
Sim 
 
 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta no processo o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação pretendida – Fls. 46 
a 50. 
 

 
 
Sim 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante?  
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Constam orçamentos no Processo nas (fls. 27 a 30), sendo o orçamento da Empresa vencedora na fl. 
29 o de menor preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como demonstrado 
no Quadro Comparativo de Preço Simples da folha 33. 

 
Descrição 

Especificação 
Quan
tidad

e 

Média de 04 
de 

orçamentos 
R$ 

Empresa / 
Valor Unit. / 
Valor Total 

Empresa / 
Valor Unit. / 
Valor Total 

RS 

Empresa / 
Valor Unit.   / 
Valor Total 

R$ 

Empresa / 
Valor Unit.   / 
Valor Total 

R$ 

Serviço de 
Impressão 

gráfica colorido 
camisetas 

tamanho P – 20 
Unidades 

 
 

20 

 
 

40,10 

Impacto 
Serviços 

Gerais Ltda 
ME R$ 37,00 
a unid. Total 
= R$ 740,00  

Ramon 
Fernandes 
dos Santos 
R$ 39,90 a 
unid. Total 

= R$ 
798,00 

Aguinaldo 
da Silva 

Araújo R$ 
41,50 a 

unid. Total = 
R$ 830,00 

T. Chiaratti 
e Cia Ltda 

ME R$ 
42,00 a 

unid. Total = 
R$ 840,00 

Serviço de 
Impressão 

gráfica colorido 
camisetas 

tamanho M – 20 
Unidades 

 
 

60 

 
 

40,10 

Impacto 
Serviços 

Gerais Ltda 
ME R$ 37,00 
a unid. Total 

= R$ 
2.220,00 

Ramon 
Fernandes 
dos Santos 
R$ 39,90 a 
unid. Total 

= R$ 
2.394,00 

Aguinaldo 
da Silva 

Araújo R$ 
41,50 a 

unid. Total = 
R$ 2.490,00 

T. Chiaratti 
e Cia Ltda 

ME R$ 
42,00 a 

unid. Total = 
R$ 2.520,00 

Serviço de 
Impressão 

gráfica colorido 
camisetas 

tamanho G – 20 
Unidades 

 
 

20 

 
 

40,10 

Impacto 
Serviços 

Gerais Ltda 
ME R$ 37,00 
a unid. Total 
= R$ 740,00 

Ramon 
Fernandes 
dos Santos 
R$ 39,90 a 
unid. Total 

= R$ 
798,00 

Aguinaldo 
da Silva 

Araújo R$ 
41,50 a 

unid. Total = 
R$ 830,00 

T. Chiaratti 
e Cia Ltda 

ME R$ 
42,00 a 

unid. Total = 
R$ 840,00 

       
 

 
Sim 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, 
do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável com potenciais fornecedores de acordo 
com as fls. 27 a 30. A Empresa vencedora orçou abaixo da média, sendo o menor preço entre os 
orçamentos encaminhados ao Município.  

 

 
 
 
 
Sim 
 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi Publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
no Portal de Transparência - na ABA CORONAVÍRUS – COVID-19 em Despesas/Contratações em 
18/11/2020 e no DOM/ES - Diário Oficial dos Municípios/ES em 18/11/2020. 

 

 
 
Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Consta a Nota de Pré Empenho de Número 2020 do dia 10/11/2020 na Fl. 34. 

 

 
Sim 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, e nem Contrato entre o Município a Empresa vencedora dos itens 
adquiridos neste processo.  
 

 
 
 
Não 

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

 
 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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Não houve celebração de contrato. 

 
Não 

 
2.1.1 – Constatações e Recomendações: 

 

Verificamos de acordo o Objeto do Termo de Referência fl. 03 que o processo foi originado com o 

propósito de contratação de Empresa para fornecimento de Serviços Gráficos para atender a demanda 

da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa – ES.  

  

Constatamos nas fls. 03 a 13 do processo o Termo de Referência, o qual foi elaborado enquadrando a 

contratação da Empresa para prestar o serviço por Dispensa de Licitação no Art. 24, Inciso IV da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 

Verificamos no processo na fl. 14 o Anexo com a descrição dos itens e suas respectivas quantidades. 

 

Constatamos na fl. 15/16 o modelo da camiseta com o serviço gráfico estampado na mesma. 

 

Constatamos também na fl. 17 a Portaria SMSA N° 074/2018 designando o Fiscal do Contrato bem 

como a sua Publicação no DOM – Diário Oficial dos Municípios / ES na fl. 18.  

 

Localizamos na fl. 31 verso a manifestação do Setor de Contratos e Convênios informando que após 

análise do referido Setor, não foi encontrado Contratos/Atas vigentes para o serviço especificado neste 

processo.   

 

Evidenciamos no processo o Cadastro no Sistema de Compras (fl. 33) e as estimativas de preços, 

através dos orçamentos obtidos por meio de cotação de preços de Serviços Gráficos  em Camisetas das 

fls. 27 a 30, contendo a identificação da assinatura do servidor responsável pela coleta dos mesmos 

como determina o item 9.1.1 da Portaria 804, de 13/11/2018 do Ministério da Justiça.   : 

 

“É obrigatória a identificação do servidor responsável pela cotação de preços E A ASSINATURA NOS 

DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA (Acordão TCU nº 909/07 – 1ª Câmara)”.  

 

Localizamos na fl. 33 o Quadro Comparativo de Preços Simples comparando os orçamentos de 04 

(quatro) empresas e demonstrando a Empresa vencedora.   

 

Constatamos na fl. 34 a Nota de Pré - Empenho de nº 200/2020 com data do dia 10 de novembro de 

2020 no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) em nome da Empresa Impacto Serviços 

Gerais Ltda ME 

 

Evidenciamos na fl. 35 recomendações do Presidente da Comissão Permanente de Licitação para a 

Secretaria Municipal de Saúde recomendando que a referida Secretaria anexe no processo informações 

e documentos necessários para que o mesmo atenda as legislações que o regem. 

 

Constatamos na fl. 36 a Declaração que a Empresa vencedora da Dispensa de Licitação Impacto 

Serviços Gerais Ltda - ME não é uma empresa inidônea e que a mesma não emprega menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) 

anos, atendendo assim o disposto no Inciso XXXIII do caput. Do art. 7° da Constituição Federal. 
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Localizamos no processo os documentos da Empresa Impacto Serviços Gerais Ltda – ME: 

 

• Contrato Social da Empresa (3ª alteração contratual) fls. 37 a 40;   

• Certidão Negativa de Débito Municipal de Santa Teresa – ES fl. 41; 

• Certidão Negativa de Débitos Estadual fl. 42; 

• Certidão Negativa de Débito Federal fl. 43;   

• Certidão da Regularidade do FGTS fl. 44; 

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas fl. 45 

 

Constatamos Parecer Jurídico nas fls. 46 a 50, opinando pela legalidade da contratação pretendida 

através de Dispensa de Licitação nos termos do Art. 4º da Lei nº 13.979/2020, observando art. 4º - B, 

caso contrário, deverá ser realizado conforme art. 4º - G, ambos da mesma Lei mencionada, e 

observando a seguinte recomendação: 

 

- Recomendando que seja corrigido o Termo de Referência para adequação do item 4 – Modalidade de 

Contratação, para constar dispensa de licitação nos termos art. 4° da Lei n° 13.979/2020, devendo 

descrever também a observância justificada nos Incisos do Art. 4°-B da mesma lei citada.  

 

Em atendimento ao Parecer Jurídico constatamos no processo nas fls. 52 a 63 o novo Termo de 

Referência elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde alterando como recomendado o item 4 – 

Modalidade de Contratação, dando um novo enquadramento legal para a Dispensa de Licitação, que 

seria de acordo com o Primeiro Termo de Referência através do Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/1993 

passando de acordo com o novo Termo a ser  através do Art. 4° e 4° B da Lei Federal 13.979/2020, 

porém constatamos que a Lei 13.979/2020 não foi citada no texto do item 4 do novo Termo de 

Referência, ficando o mesmo incompleto.   

 

Localizamos na fl. 64 o Termo de Dispensa de Licitação com as quantidades e valores a serem 

adquiridos, tendo amparo legal no Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas alterações, bem como 

a sua Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado DOM/ES na fl. 67.    

 

Constatamos na fl. 66 com data de 17/11/2020 a Nota de Empenho de n° 1249/2020 do Fundo Municipal 

de Saúde em nome da Empresa Impacto Serviços Gerais Ltda – ME, no valor de R$ 3.700,00 (três mil e 

setecentos reais), referente aos Serviços Gráficos nas Camisetas objeto desse processo de Dispensa de 

Licitação. 

 

Constatamos na fl. 68 com data de 18/11/2020 a Autorização de Fornecimento/Execução de n° 

000373/2020 da Secretaria Municipal de Saúde para a Empresa Impacto Serviços Gerais Ltda ME com a 

quantidade e especificação dos serviços a serem realizados pela mesma. 

 

2.1.1.1 Da falta de Documentação de Regularidade Fiscal – Artigo 4º - F da Lei 13.979/2020 

 

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados: 

 
✓ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica  

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

2.1.1.2 Da não indicação da Lei 13.979/2020 na Modalidade de Contratação  

 

Constatamos que no Termo de Referência item 04 - Modalidade de Contratação que não foi citada a Lei 

Federal 13.979/2020, sendo apenas descritos os Artigos 4° e 4° B da mesma, porém sem mencioná-la. 

 

Recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde se atente as informações que devem ser 

descritas no Termo de Referência em atendimento ao exigido na Lei 13.979/2020 e também ao 

recomendado nos Pareceres Jurídicos.  

 

 
2.1.1.3 Do Empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e Pagamento 

Verificamos que o processo nº 011561/2020 teve início no dia 05/11/2020 e sua tramitação se deu 

conforme as seguintes datas: 

 

Pré 
Empenho 

Empenho Autorização de 
Fornecimento 

Nota Fiscal Atesto do 
Fiscal do 
Contrato 

Nota de 
Liquidação 

Nota de 
Pagamento 

Nº 200/20 
10/11/2020 

Nº 1249/20 
17/11/2020 

Nº 373/20 
18/11/2020 

Nº 214 
23/11/2020 

 
03/12/2020 

Nº 2111/20 
11/12/2020 

Nº 3120/20 
10/12/2020 

 
Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o empenho e a Autorização de 

fornecimento, e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada pelo fiscal 

do contrato.  

 

Verificamos o pagamento a Empresa Impacto Serviços Gerais Ltda ME no valor de R$ 3.700,00 (três mil e 

setecentos reais) referente a prestação de Serviços Gráficos em camisetas conforme a descrição dos itens 

01 a 03 do processo.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a 

contratada em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em 

acordo com o pagamento que aconteceu em 10/12/2020 

 
 
3. CONCLUSÃO:  
                             
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 011561/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no Artigo 4° da Lei 13.979/2020, contendo Parecer Jurídico favorável 

emitido pela Procuradoria deste Município. 

 

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 neste processo. 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a Secretaria Municipal de Saúde que dê 

ciência deste relatório no prazo de 3 dias úteis, providencie para as próximas aquisições todas exigências 

para o atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.1.1.1 e 2.1.1.2. 
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Após ciência que a mesma encaminhe o Relatório ao Setor de Licitação para ciência do mesmo. Ao final 

que o mesmo retorne ao Setor de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br, na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020 e também no 

Portal da Transparência – Corona vírus (Covid 19) – Contratações acompanhadas pelo Controle Interno.  

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle 

Interno está à disposição para saná-los.  

 

 

Santa Teresa-ES, 15 de dezembro de 2020. 
 

 
                                                Margareti Aparecida Novelli Cosme 

                                                              Controladora Geral Interna 
 
 
 
 

           RELATÓRIO DE AUDITORIA NO PROCESSO Nº 007978/2020 e 010054/2020 

 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Material Médico Hospitalar para atender a 

demanda da Estratégia de Saúde da Família  

 

Valor:  R$ 63.046,00 (sessenta e três mil e quarenta e seis reais) 

 

1. INTRODUÇÃO: 

 

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

incluindo os controles que devem exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A 

existência e efetivo funcionamento de Sistemas de Controles Internos nos Municípios é uma obrigação 

estatuída pela Constituição Federal do Brasil de 1988 (Art. 31). 

 

A finalidade desses controles é garantir que a administração atue em consonância com os Princípios 

Constitucionais, como da Legalidade e da Eficiência, almejando com isso assegurar o melhor 

aproveitamento dos Recursos Públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, declarou que o 

surto do Novo “Corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional, em 

sequência, a OMS, no dia 11 de março de 2020, elevou o estado de contaminação pelo novo “Corona 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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vírus” como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles, o das contratações 

públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos, 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona vírus e define que 

a dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município de Santa Teresa - ES, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 17/03/2020, que 

declara Situação de Emergência em Saúde Pública no Município em razão da pandemia de doença 

infecciosa viral respiratória – COVID 19, e dispõe no Artigo 3º que fica dispensada a licitação para 

aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente de COVID 19 de que trata este Decreto, nos termos do 

Artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo de n° 007978/2020, 

protocolado no dia 15 de julho de 2020 e 010054/2020  de 17/09/2020, que se refere a contratação de 

empresa para fornecimento de Material Médico Hospitalar para atender a demanda das Unidades da 

Estratégias de Saúde da Família para o desempenho de suas atividades no que se refere ao rastreio e 

Monitoramento de pacientes suspeitos e confirmados pelo novo Coronavírus. 

 

1.4 - OBJETIVOS: 

 

O objetivo geral da presente auditoria consiste em atender ao ordenamento legal, detectar possíveis 

desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e 

conformidade do processo Licitatório com a legislação vigente. 

 

1.5  - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020; 

✓ Lei 8.666/1993 de 21/06/1993; 

✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020; 

✓ Decreto Municipal nº 085/2020, de 11/03/2020; 

✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020; 

✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020; 

✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020; 

✓ Medida Provisória nº 966. De 13/05/2020. 

✓ Lei nº 10.520 de 17/07/2002 

 

Modalidade de Licitação - Pregão Eletrônico – Através de Sistema de Registro de Preços 

 

A contratação se deu por meio de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, através de sistema de 

registro de preços conforme rege o Decreto Municipal nº 085/2020 e conforme especificado no Termo 
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de Referência, tendo como base legal as Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/1993. 

 

Conforme o estabelecido no Art. 3o da Lei Federal 8.666/1993, a licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

1.6 - METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das informações necessárias à análise do objeto 

desse estudo foram: Exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

2.1 CHEQ LIST 

 

CHECKLIST DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 

 

Nº do Processo: 007978/2020 e 010054/2020 

Fornecedor(es): J.C.P. da Silva – Comercial Deskart ME, Lourdes Lucia A. Costa Medicamentos Eireli 

ME, G M Valencia Produtos Hospitalares ME, Master Peças e Distribuição Eireli  

Noem Medical Imp. e Exp. de Produtos Medico Hosp. Ltda – ME 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS HOSPITALAR para atender a 

demanda das Estratégias de Saúde da Família para o desempenho de suas atividades no que se refere 

ao rastreio e monitoramento de pacientes suspeitos e confirmados pelo novo Corona vírus. 

Fundamento Legal:   

Pregão Eletrônico – Lei 13.979/2020 – Artigo 4º G  

 

Perguntas 
Sim 

Não 

N/A 

1) A aquisição foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, 
protocolado e numerado? 
 
O Processo Administrativo de nº 007978/2020, foi protocolado no dia 15/07/2020, autuado, 
distribuído e organizado em 02 pastas A/Z, com capa e numeração de folhas sequenciais 
de (01 a 559). 
 

 
 
 
Sim 

2) A autorização emitida pela autoridade competente para realização da licitação consta do 
processo? 
 
Consta na página 16 verso da folha de despacho, autorização da Secretária Municipal de 
Saúde, que é a Gestora do Fundo Municipal de Saúde para a abertura do processo 
licitatório datada de 27 de julho de 2020. 
 

 
 
 
Sim 

3) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e  
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insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 

Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 

 

O Processo se refere a Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Médicos 

Hospitalares, para atender a demanda das Estratégias de Saúde da Família do Município, 

para desempenho de suas atividades no que se refere ao rastreio e monitoramento de 

pacientes suspeitos e confirmados pelo novo Coronavírus. Lista de materiais conforme 

Anexo I (fls. 14 a 15). 

 

 

Descrição / Produto U

N 

Quant. 

AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA TAMANHO M – Avental 

descartável, com manga longa, confeccionado em tecido não tecido, aberto 

nas costas com tiras para amarrar na cintura e no pescoço tamanho M, 

cadastro /Registro na ANVISA. 

 

U

N 

 

 

 

5.000 

 

 

AGULHA DESCARTYÁVEL 25 X 7 – Caixa com 100 unidades. C

X 

150 

CAIXA TÉRMICA EM POLIURETANO – capacidade de 16 litros – Material 

Térmico: Isolamento interno em poliuretano (PU), material amplamente usado 

na indústria de refrigeração pelo seu alto desempenho térmico – aplicação; 

Utilizada em laboratórios, hemocentros e hospitais para transporte de material 

biológico, vacinas, bolsas der sangue entre outros. Características: Caixa 

Térmica para armazenamento, conservação e transporte de produtos que 

necessitem da conservação de sua temperatura com capacidade total de 16, 

tampa e corpo confeccionados em polietileno de alta densidade (PEAD) com 

isolamento interno em Poliuretano (PU) que mantém a temperatura interna 

conservada por mais tempo, com alça, tampa, com dobradiça. 

 

 

 

 

U

N 

 

 

 

 

 

15 

ESTANTE EM POLIPROPILENO – para tubos de ensaio de 5 ml (amostra 

biológica de sangue total), com capacidade para 40 tubos. 

U

N 

50 

ESTANTE EM POLIPROPILENO – para tubos de ensaio de 5 ml (amostra 

biológica de sangue total), com capacidade para 20 tubos. 

U

N 

30 

GARROTE – em látex nº 200 1 metro U

N 

200 

LIXEIRA – em polipropileno, de alta resistência com capacidade para 100 

litros. Tampa acionada por pedal através de haste metálica e aro superior 

destinado ao travamento da boca do saco de lixo na cor branca. 

 

U

N 

 

15 

CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13L - 

capacidade de 13L, com alça dupla, revestimento interno com sacola plástica, 

fundo rígido, bandeja interna para o fundo e cinta lateral para evitar 

vazamentos; deve estar semi montada com indicações para a finalização de 

montagem e instruções de uso na embalagem, deve atender as exigências da 

NBR 13.853 de maio de 1997 – ABNT e da Resolução RDC nº 306 de 07 de 

dezembro de 2004 – ANVISA.         

 

 

 

U

N 

 

 

 

 

250 

LUVA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO, tamanho médico estéril, C 300 

 

 

Sim 
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caixa com 100 unidades.    X  

MÁSCARA purificador de ar, sem manutenção, tipo peça semifacial filtrante 

para partículas PFF2 (S), moldável com clip nasal e espuma interna, para 

proteção de vapores, névoas e fumos, com duas tiras de elástico soldadas ao 

respirador com ajuste na cabeça e no pescoço, filtro de tratamento 

eletrostático que aumenta a eficiência na filtragem de partículas, com CA 

(Certificado de Aprovação) e Selo de Marcação INMETRO eficiência mínima 

de filtração de 95% de partículas de até 0,3u.           

 

 

 

U

N 

 

 

 

500 

SACO PLÁSTICO para acondicionamento de resíduos 

hospitalares/infectantes, com capacidade para 30 litros fabricado em 

polietileno, com dimensões mínimas de 60 cm de largura por 62 cm de altura 

variando + ou – 1 cm espessura mínima de 0,04 mm por parede, na cor 

branco leitosa, acondicionado em embalagem reforçada contendo 100 peças 

cada, em conformidade com as normas ABNT, com a Impressão da inscrição 

“MATERIAL BIOLÓGICO” OU “MATERIAL CONTAMINADO”.    

 

 

 

P

CT 

 

 

 

100 

SACO PLÁSTICO para acondicionamento de resíduos 

hospitalares/infectantes, com capacidade para 100 litros fabricado em 

polietileno, com dimensões mínimas de 75 cm de largura por 105 cm de altura 

variando + ou – 1 cm espessura mínima de 0,08 mm por parede, na cor 

branco leitosa, acondicionado em embalagem reforçada contendo 100 peças 

cada, em conformidade com as normas ABNT, com a Impressão da inscrição 

“MATERIAL BIOLÓGICO” OU “MATERIAL CONTAMINADO”.    

 

 

 

P

CT 

 

 

 

100 

SERINGA DESCÁRTAVEL DE 5ML sem agulha. U

N 

15.000 

TOUCA descartável branca, com elástico. Tamanho único. Unissex. Pcte c/ 

100 pçs. É confeccionada em TNT (Tecido não Tecido) Touca confeccionada 

em falso tecido de polipropileno/poliéster, com extremidades plissadas.   

 

P

CT 

 

200 

TUBO DE COLETA A VÁCUO para coleta sanguínea com volume fixo de 4ml, 

contendo gel separador no fundo e ativador de coagulo vaporizado na parede 

interna. 

 

U

N 

15.000 

 

E considera o Decreto Municipal nº 087/2020, que declara Situação de Emergência de 

Saúde Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 

19 e dispõe sobre as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde 

Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto 

em 2019. 

 

4) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 

pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 

licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 

 

O Processo de contratação de empresa para fornecimento de Materiais Médico 

Hospitalar, para atender a demanda das Estratégias de Saúde da Família foi protocolado 

no dia 15/07/2020 e está compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19 e 

foi realizado Pregão Eletrônico com prazo reduzido de acordo com estabelecido na Lei 

 

 

 

Sim 
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Federal 13.979/2020. 

 

5) A justificativa para contratação emitida pela autoridade competente consta do processo? 

 

Consta no Termo de Referência, fls. 03/04 a Justificativa da aquisição: 

 

Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

de saúde pública no Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do 

COVID 19, e a Lei 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas de emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Considerando que o Teste Rápido é um teste qualitativo para triagem e auxílio 

diagnóstico e possibilita um ensaio imunocromatográfico para a detecção rápida e 

qualitativa dos anticorpos IgG/IgM da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 

2 (SARS – CoV – 2), em amostras de sangue total, soro ou plasma humano, sendo usado 

como uma ferramenta de auxílio no diagnóstico da doença por infecção por COVID 19. 

Considerando que para realização do teste citado serão necessários a aquisição de 

materiais médico-hospitalar e equipamentos de proteção individual. 

 

Considerando a importância da identificação dos casos e consequente aplicação de 

medidas de isolamento para evitar a progressão da disseminação da doença no 

município, e também notificação, manejo e condutas conforme cada caso. 

 

Considerando que haverá ampliação no rastreio de pessoas confirmadas com COVID 19 

através de inquérito sorológico em público-alvo estratégico de pessoas que já estiveram 

expostas ao vírus. 

 

 

 

Sim 

6) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 

2º da Lei 13.979/2020? 

 

A aquisição foi publicada no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – No Portal de 

Transparência e na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19 – Despesas/Contratações: 

 

- Contrato Fornecimentos: 109/20, 110/20, 111/20, 112/20 e 113/20. 

- Adjudicação e Homologação Banco Brasil 

- Autorização de Fornecimento   - Anexo I do edital – Planilha de Preço 

- Atas Registro de Preços: 42/20, 43,20, 44/20, 45/20 e 46/20   - Ata Vencedor 

- Edital - - Empenho - Histórico de Lances -- Memo lote fracassado   - - Preços Médios 

- Proposta e Habilitação - Publicação da Ata de Registro De Preços 

- Publicação do Contrato - - Publicação do Edital - - Publicação do Resultado 

- Quadro comparativo de preços - - Relação de Propostas 

- Homologação e Adjudicação - - Termo de Referência   - - Valores a Empenhar 

 

 

 

 

Sim 

7)Consta no processo o Termo de Referência elaborado com a indicação do objeto de forma 

precisa, suficiente e clara, devidamente aprovado pela autoridade competente?  

 

 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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O Termo de Referência encontra-se nas fls. 03 a 13 preciso, suficiente e claro, contendo a 

contextualização, motivação, justificativa, e indicação do objeto e tem por objetivo a 

contratação de empresa especializada para o fornecimento de Materiais Médicos 

Hospitalares, para atender a demanda das Estratégias de Saúde da Família para 

desempenho de suas atividades no combate a Covid 19.  

 

 

Sim 

8) O Termo de Referência contém: 

 

O Termo de Referência (fls. 1) contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Item 2: Objeto – Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Médico Hospitalar 
para atender a demanda das Estratégias de Saúde da família para o desempenho de suas 
atividades no que se refere ao rastreio e monitoramento de pacientes suspeitos e confirmados 
pelo novo Coronavírus (fls. 03). Quantidade, itens e especificações dos objetos da contratação 
serão conforme o Anexo I, (fls. 14 e 15). 
Item 3: Justificativa – Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA de saúde pública no Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia 
em razão do COVID 19, e a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da  emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 
Considerando que o Teste rápido é um teste qualitativo para triagem e auxílio diagnóstico e 

possibilita um ensaio imunocromatográfico para a detecção rápida e qualitativa dos anticorpos 

IgG/IgM da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 2 (SARS – CoV – 2), em 

amostras de sangue total , soro ou plasma humano, sendo usado como uma ferramenta de 

auxílio no diagnóstico da doença por infecção por COVID 19, causada por SARS – Cov - 2. 

Considerando que para realização do teste citado serão necessários a aquisição de materiais 

médico-hospitalar e equipamentos de proteção individual. 

Considerando a importância da identificação dos casos e consequente aplicação de medidas de 

isolamento para evitar a progressão da disseminação da doença no município, e também 

notificação, manejo e condutas conforme cada caso. 

Considerando que haverá ampliação no rastreio de pessoas confirmadas com COVID 19 
através de inquérito sorológico em público-alvo estratégico, e assim ampliar a cobertura de 
diagnóstico de pessoas que já estiveram expostas ao vírus. 
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Será realizada licitação na modalidade de PREGÃO, 
através de Sistema de Registro de Preços conforme rege o Decreto Municipal nº 085/2020. (fls. 
04) 
 
Item 5: Do Local e da Entrega – O Contratado procederá a entrega dos produtos no Setor de 
Almoxarifado, na Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro, Santa Teresa – ES. Mediante a 
necessidade da Contratante.  
Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 
responsabilidade da Contratada e itens 5.1 a 5.10 do Termo de Referência (fls. 04/05). 
 
Item 6: Garantias – Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses a partir do recebimento dos 
materiais, os produtos deverão apresentar registro no Ministério da Saúde e Certificado da 
ANVISA, caso assim a lei o exija. Durante a validade a empresa Contratada estará obrigado a: 
Substituir o material defeituoso, sem ônus e trocar o material no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

 

 

Sim 
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a contar da data de comunicação da Contratante, sem ônus. (fls. 05/06) 
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls. 06 
e 07). 
 
Item 8: Obrigações da Contratante - Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls.07 e 
08). 
 
Item 9: Avaliação do Custo - O custo estimado e os valores máximos foram apurados 
mediante preenchimento de planilha de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado 
em contratações similares, conforme orçamento apensados ao processo. (fls. 08). 
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor na função de 
“Gerente da Atenção Primária” e itens 10.1 a 10.3 (fls. 08 e 09). 
 
Item 11: Pagamento - Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e 
mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestadas pelo fiscal designado para o 
contrato.  
Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida 
qualquer pendência com a contratada, e itens 11.1 a 11.8 do Termo de Referência (fls. 09 e 10). 
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização 
de Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos 
não podendo ultrapassar o respectivo crédito orçamentário. (Fls.10). 
 
Item 13: Qualificação Técnica – Comprovação de que a licitante fornece ou forneceu, sem 
restrição, materiais iguais ou semelhantes aos indicados no Objeto deste Termo de Referência. 
A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado, 
devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão adquirente, 
compatível com o objeto deste Termo de Referência. 
13.1 - Comprovação do Alvará de licença para Localização e Funcionamento. (fls. 10). 
 
Item 14: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos 
resultantes deste instrumento correrão através da seguinte dotação orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012020.1012200011.073 – Enfrentamento da 
Emergência COVID 19; Elemento de Despesas: 33903000000 – Material de Consumo; Fonte de 
Recurso: 12140000 – Recursos Ordinários - Ficha: 078 (fls. 10); 
 
Item 15: Das Sanções – Conforme os itens 15.1 a 15.8 do Termo de Referência - fls. 10 a 12.  
 
Item 16: Das Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão 
sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a 
Segurança da Contratação (fls. 12 a 13). 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de 
Saúde – fls. 13 do Processo. 
 

09) A designação do pregoeiro e da equipe de apoio consta do processo? 

 

Consta Portaria/CGAB 099/2019 anexada às folhas 163/164 e também Portaria/CGAB 

231/2019 fls. 166. 

 

 

 

Sim 
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10) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 

 

Consta justificativa de acordo com Ata da Sessão Pública do Pregão nas folhas 425/432, 

demonstrando que as Empresas vencedoras foram as que após a etapa de lances 

apresentaram os menores valores dos respectivos lotes. 

 

 

 

 

Sim 

 

11) O edital e respectivos anexos (quando for o caso) constam do processo? 
 
Consta o Edital anexado as folhas 180 a 191 e os anexos nas folhas 192 a 225.  
 
Anexo I – Descrição/Especificações do Objeto (fls. 192/196); 

Anexo II – Proposta Comercial (fls. 197); 

Anexo III – Da Habilitação (fls. 198/199); 

Anexo IV – Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
(fls. 200); 

Anexo V – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo (fls. 201) 

Anexo VI – Declaração de que tomou conhecimento de todas as condições estabelecidas 
no Edital (fls. 202); 

Anexo VII – Minuta do Contrato (fls. 203/209);  

Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços (fls. 210/225); 

Anexo IX – Declaração de Enquadramento para ME e EPP (fls. 218); 

Anexo X – Termo de Referência (fls. 219/225). 

 

 

 

 

 

 

 

Sim 

13) Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo e foram 

publicados nos meios previstos pela legislação? 

Foi publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal no dia 05/08/2020 (fls. 226), no 

DOM/ES no dia 05/08/2020,  (fls. 227), no Diário Oficial do Estado do Estado do Espírito no 

dia 05/08/2020 (fls. 228) e no Sistema de Licitação do Banco do Brasil no dia 05/08/2020 

(fls. 229). 

 

 

 

Sim 

12)O edital e respectivos anexos foi concebido de acordo com os ditames da legislação? 

 

No Edital presente nesta Licitação – fls. 180/191, constam as informações descritas no 

Artigo 40 – Preâmbulo, da Lei 8.666/93. 

• Número de Ordem: PE 000054/2020 

• Repartição interessada e seu setor: Munícipio de Santa Teresa/Fundo Municipal de Saúde 

por meio do pregoeiro e sua equipe. 

• Modalidade: Pregão Eletrônico. 

• Regime de Execução: Aquisição de Materiais. 

• Tipo de Licitação: Menor Preço por Lote. 

• Regidos pela Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto 322/2006 e subsidiariamente pela 

Lei 8.666/1993, Lei Municipal 1.833/2008, Lei complementar 123/2006 e demais disposições 

aplicáveis e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital. 

• Recebimento e abertura das propostas: 11/08/2020 – 08 horas – na Rua Darly Nerty 

Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa-ES. 

• Início da Sessão de disputa de preços: às 09 horas do dia 11/08/2020. 

 

 

 

 

 

 

Sim 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

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

 

As demais informações solicitadas no artigo 40 da Lei 8.666/93 constam: 

• Objeto da Licitação – Registro de Preços para Aquisição de Material Hospitalar e Laboratório 

através de sistema de Registro de Preços para atender as Estratégias de Saúde da Família no 

que se refere ao rastreio e monitoramento de pacientes suspeitos e confirmados pelo novo 

Coronavírus - fls. 180; 

• Das Condições de Recebimento do Objeto da Licitação e local de Entrega e Fiscalização: 

itens 3.1 a 3.11 (Fls. 180/181); 

• Dotação Orçamentária: De acordo com o Inciso II, Art. 7º do Capítulo V do Decreto 7.822 in 

verbis: “Na Licitação para Registro de Preços não é necessário indicar a Dotação Orçamentária, 

que somente será exigida para a formalização doo contrato ou outro instrumento hábil”. Sendo 

assim, não se faz necessário o bloqueio de recursos por tratar-se de Registro de Preços (fls. 

181/182); 

• Dos Prazos. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses, contado do dia 

posterior a data de sua publicação no Diário Oficial, vedada sua prorrogação. 

• O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como 

termo inicial o recebimento da Ordem de Fornecimento e como termo final o recebimento 

definitivo dos produtos pela administração, observados os limites de prazo de entrega e sem 

prejuízo para o prazo mínimo de validade dos produtos adquiridos. 

• Dos Preços e Condições de Pagamento:  De regra os preços registrados serão fixos, 

podendo sofrer alterações conforme previsão neste edital.  

• O pagamento deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias consecutivos após o recebimento dos 

materiais pela Secretaria Municipal da Saúde e mediante apresentação das Certidões Negativas 

(CND, CNDT, CRS), juntamente com a(s) Nota(s) Fiscal(is) devidamente atestadas.  

• A revisão dos preços poderá ocorrer na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou 

previsíveis, porém, de consequência incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurado álea 

econômica extraordinária e extracontratual, a relação entre as partes pactuarem inicialmente 

entre os encargos da empresa detentora da Ata e a retribuição do contratante para a justa 

remuneração dos serviços/aquisições, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato e  itens 6.4 e 6.5 (fls. 182). 

• Prazo de validade das propostas: O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) 

dias corridos, contados da data prevista para seu recebimento até a assinatura da Ata de 

Registro de Preço (fls. 183 – item 7); 

• Recebimento e Abertura das propostas e data do Pregão: O fornecedor deverá observar as 

datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data 

e horário do início da disputa (fls. 183 – item 8); 

• Referência do Tempo: (fls. 183 – item 9); 

• Condições para Participação: (fls. 183 – itens 10.1 e 10.2); 

• Regulamento Operacional do Certame. (fls. 183/184 – item 11); 

• Credenciamento no Aplicativo Licitações. (fls. 184 – itens 12.1 a 12.5); 

• Do julgamento e classificação das propostas. (fls. 184/185 – itens 13.1 a 13.6); 

• Da participação. (fls. 185 – itens 14.1 a 14.3); 

• Abertura (fls. 185/187 – itens 15.1 a 15.15); 

• Impugnação ao Edital e Recursos (fls. 187 - itens 16.1 a 16.8); 

• Sanções Administrativas - (fls. 187/189 – itens 17.1 a 17.8); 

• Da Homologação e da Convocação para a assinatura da ata (fls. 189 – itens 18.1 a 18.6); 
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• Das condições de pagamento (fls. 189/190 – item 19); 

• Das Disposições Finais (fls. 190/191 – itens 20.1 a 20.13); 

• Dos Órgãos Participantes do Pregão (fls. 191 – itens 21.1 a 21.2); 

• Da Quantidade de fornecedores a serem registrados (fls. 191 – itens 22.1 a 22.2); 

• Do Foro (fls. 191 – item 23); 

 

➢ Dos Anexos: 

➢ Anexo I – Descrição / Especificações do Objeto (fls. 192/196); 

➢ Anexo II – Proposta Comercial (fls. 197); 

➢ Anexo III – Da Habilitação, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica, Qualificação Econômica 

– Financeira, da Comprovação de ME/EPP e MEI. (fls. 198/199); 

➢ Anexo IV – Declaração de atendimento ao Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal 

(fls. 200); 

➢ Anexo V – Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo a participação da 

empresa (fls. 201); 

➢ Anexo VI – Declaração de atendimento às especificações dos itens regidos no Edital do Pregão 

Eletrônico (fls. 202); 

➢ Anexo VII – Minuta do Contrato (fls. 203/209); 

➢ Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços (fls. 210/217); 

➢ Anexo IX – Declaração de Enquadramento como Micro Empresa, Empresa de Pequeno Porte 

ou Micro Empreendedor Individual (fls. 218); 

➢ Anexo X – Termo de Referência (fls. 219/225).      

13) Foi respeitado o prazo de 4 dias úteis entre a divulgação da licitação (Publicação do Aviso 
do Edital) e a realização do evento, amparado pelo Art. 4º G da Lei Federal 13.979/2020 
(Pregão com prazo reduzido? 
 
Foi divulgada a licitação através das publicações nos meios legais, no dia 05/08/2020 (fls. 
227 a 230) que o Pregão Eletrônico seria dia 11/08/2020, sendo o 4º dia útil após a 
divulgação do Edital.     

 

 

 

 

Sim 

14) Consta do processo a Ata da Sessão do Pregão, contendo o registro dos licitantes 
credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação? 
 
Consta Ata da Sessão do Pregão nas fls. 425/432, contendo as propostas das Empresas 
referente a cada Lote. Consta, após a etapa de lances (com disputa em sessão pública) os 
menores preços por item: 
 

✓ LOTE 01: AVENTAL E TOUCA DESCARTÁVEL 

Fornecedor Valor da Proposta 

J. C. P. da Silva – Comercial Deskart ME R$ 26.300,00 

 

✓ LOTE 02: AGULHA E SERINGA 

Fornecedor Valor da Proposta 

Lourdes Lucia A. Costa Medicamentos Eireli ME R$ 4.900,00 

 

✓ LOTE 03: CAIXA TÉRMICA E CAIXA COLETORA 

Fornecedor Valor da Proposta 

Amanda Cristina de Oliveira Vasconcelos  R$ 8.900,00 

*Desclassificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim 
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✓ LOTE 04: ESTANTE DE POLIPROPILENO E GARROTE EM LÁTEX 

Fornecedor Valor da Proposta 

Amanda Cristina de Oliveira Vasconcelos  R$ 3.900,00 

*Desclassificada 
 

✓ LOTE 05: SACO PLÁSTICO 

Fornecedor Valor da Proposta 

Lourdes Lucia A. Costa Medicamentos Eireli ME R$ 6.100,00 

 

✓ LOTE 06: LUVA NITRÍLICA 

Fornecedor Valor da Proposta 

Master Peças e Distribuição Eireli R$ 13.469,00 

 

✓ LOTE 07: TUBO DE COLETA A VÁCUO 

Fornecedor Valor da Proposta 

G. M. Valencia – Produtos Hospitalares - ME R$ 10.350,00 

✓ LOTE 08: LIXEIRA EM POLIPROPILENO 
      Não foram localizados lances para este lote.  

✓ LOTE 09: MÁSCARA PURIFICADOR DE AR 

Fornecedor Valor da Proposta 

Noem Medical Importação Exp. De Produtos Médicos 
Hospitalares 

R$ 1.934,95 

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor 

preço. Após confirmada a habilitação do proponente e examinada pelo Pregoeiro da 

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao 

objeto bem como quanto á compatibilidade de preço apresentado com os praticados no 

mercado e o valor estimado para a contratação. 

 

Em relação ao Lote 03 e Lote 04 no dia 13/11/2020, o Pregoeiro da Licitação 

desclassificou o fornecedor Amanda Cristina de Oliveira Vasconcelos Artigos Pa, 

vencedor do Lote 03 - CAIXA TÉRMICA E CAIXA COLETORA e do Lote 04 - ESTANTE DE 

POLIPROPILENO E GARROTE EM LÁTEX.  

 

O motivo da desclassificação foi o mesmo para os dois Lotes: O VALOR OFERTADO 

ESTÁ ACIMA DO PERMITIDO NO EDITAL. 

 

Em relação ao Lote 08 não foram localizados lances para este lote, sendo assim 

posteriormente o mesmo foi declarado DESERTO.  

    

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

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

constam do processo? 

Consta a tabela dos documentos das Empresas vencedoras no Anexo I deste relatório. 

 

 

 

 

Sim 

16)Os originais das propostas escritas constam do processo? 
 
As propostas apresentadas constam nas folhas 234 a 274A do Processo. 
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Contam nas folhas o Relatório Extraído do Sistema de Licitação do Banco do Brasil 
contendo a listagem dos participantes de cada Lote, mensagens, lista de lances, histórico 
da análise das propostas e lances, fornecedores desclassificados, empresas 
arrematantes.  
 
Constatamos também as Propostas físicas das empresas vencedoras dos respectivos 
Lotes, pois se tratando de um Pregão Eletrônico somente é enviada as propostas físicas 
dos vencedores após a Sessão do Pregão. 
 
Lote 01: Empresa J.C.P. da Silva – Comercial Deskart ME. Valor Total: 26.300,00 (fls. 284); 
Lotes 02 e 05: Empresa Lourdes Lucia A. Costa Medicamentos Eirelli ME. Valor Total Lote 
02 – R$ 4.899,00 e Lote 05 – R$ 6.100,00 (fls. 229A/231A); 
 
Lote 06: Master Peças e Serviços Automotivos. Valor: R$ 13.467,00 (fls. 391);   
 
Lote 07: G. M. Valencia – Produtos Hospitalares – ME. Valor: R$ 10.350,00 (fls. 255); 
Lote 09: Noem Medical Imp. E Exp. De Produtos Médico-hospitalares Ltda. Valor: R$ 
1.930,00 (fls. 298 a 300).  
 

 

 

 

Sim 

17)Os pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação constam do processo? 

 

Consta o Parecer Jurídico nas fls. 168/174 opinando pela legalidade da Minuta do Edital 
do Pregão Eletrônico nº 054/2020 anexado as fls. 115/162.  
 
Constatamos na Fls. 233 verso o Parecer Jurídico opinando pela legalidade dos 
procedimentos adotados às Fls. 175/433 por atender ao Edital de fls. 180/225. 
 
Consta o Parecer Jurídico no verso da fl. 448 opinando pela legalidade das Minutas da 
Ata de Registro de Preços das fls. 449/503.     
 

Consta parecer Jurídico referente as minutas dos Contratos na folha de Despacho do 

Processo 010054/2020. 

 

 

 

Sim 

19)Os atos de adjudicação do objeto da licitação constam do processo? 
 
Consta anexado na Fl. 442, o Termo de Adjudicação do dia 28/08/2020, assinado pela 
Pregoeira Oficial, 01 dia útil após a Publicação do Resultado da Licitação.  
 

 

 

Sim 

20)Os atos de homologação do objeto da licitação constam do processo? 
 
Consta anexado na Fl. 443, o Termo de Homologação do dia 28/08/2020, assinado pela 
Secretária Municipal de Saúde, Gestora do Fundo Municipal de Saúde, 01 dia útil após a 
Publicação do resultado da Licitação. 
 

 

 

Sim 

21)O comprovante da divulgação do resultado da licitação consta do processo? 
 
O resultado foi publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo, no dia 27/08/2020, Fls. 439, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no dia 
27/08/2020, Fls. 440 e no Diário Oficial da União no dia 27/08/2020 Fls. 441. 
 

 

 

Sim 
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22) A Minuta do Contrato, se for o caso, consta do processo?  
O Pregão Eletrônico originou 05 (cinco) Atas de Registro de Preço, sendo elaborada 
Minutas e anexadas no processo: 
 
- Minuta da Ata de Registro de Preços nº 042/2020, e seu respectivo Anexo, firmada pelo 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa Estado do Espírito Santo, e pela empresa 
J.C.P da Silva – Comercial Deskart. Fls. 449/459; 

 
- Minuta da Ata de Registro de Preços nº 043/2020, e seu respectivo Anexo, firmada pelo 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa Estado do Espírito Santo, e pela Empresa 
Lourdes Lucia A. Costa Medicamentos Eirelli – ME. Fls. 460/470; 

 
- Minuta da Ata de Registro de Preços nº 044/2020, e seu respectivo Anexo, firmada pelo 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa Estado do Espírito Santo, e pela Empresa 
Master Peças e Distribuição Eireli Fls. 471/481; 

 
- Minuta da Ata de Registro de Preços nº 045/2020, e seu respectivo Anexo, firmada pelo 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa Estado do Espírito Santo, e pela Empresa GM 
Valência Produtos Hospitalares - ME Fls. 482/492; 

 
- Minuta da Ata de Registro de Preços nº 046/2020, e seu respectivo Anexo, firmada pelo 

Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa Estado do Espírito Santo, e pela Empresa 

Noem Medical Importação e Exportação de Produtos Médicos - Hospitalares Fls. 493/503. 

 

As minutas dos Contratos constam no processo 10054/2020 conforme fls. 72 a 126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim 

23) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Consta no verso na fl. 448, o despacho do Parecer Jurídico opinando pela legalidade das 
Minutas das Atas de Registro de Preços constante nas fls. 449/503 deste processo.  
 
Consta no Processo 10054/2020 conforme fl. 58 verso a autorização para a formalização 
dos contratos, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 

 

 

Sim 

24)O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso) consta do processo? 
 
Consta no Processo 007978/2020, as Atas de Registro de Preços: 
 
- Ata de Registro de Preços nº 042/2020, e seu respectivo Anexo, firmada pelo Fundo 

Municipal de Saúde de Santa Teresa Estado do Espírito Santo, e pela empresa J.C.P da 

Silva – Comercial Deskart Fls. 504/514; 

 

- Ata de Registro de Preços nº 043/2020, e seu respectivo Anexo, firmada pelo Fundo 

Municipal de Saúde de Santa Teresa Estado do Espírito Santo, e pela Empresa Lourdes 

Lucia A. Costa Medicamentos Eirelli - ME Fls. 515/525; 

 

- Ata de Registro de Preços nº 044/2020, e seu respectivo Anexo, firmada pelo Fundo 

Municipal de Saúde de Santa Teresa Estado do Espírito Santo, e pela Empresa Master 

Peças e Distribuição Eireli Fls. 526/536; 

 

 

 

Sim 
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- Ata de Registro de Preços nº 045/2020, e seu respectivo Anexo, firmada pelo Fundo 

Municipal de Saúde de Santa Teresa Estado do Espírito Santo, e pela Empresa GM 

Valência Produtos Hospitalares - ME Fls. 537/547; 

 

- Ata de Registro de Preços nº 046/2020, e seu respectivo Anexo, firmada pelo Fundo 

Municipal de Saúde de Santa Teresa Estado do Espírito Santo, e pela Empresa Noem 

Medical Importação e Exportação de Produtos Médicos - Hospitalares Fls. 548/558; 

 
Verificamos a formalização dos contratos de Fornecimento números: 109/20, 110/20, 

111/20, 112/20 e 113/20 com vigência de 06/10/2020 a 31/12/2020 publicados no site oficial 

do município – Aba Coronavirus – Despesas/Contratações e constantes no processo 

10054/2020 conforme fls. 133 a 187. 

 

25) Os comprovantes da publicação do extrato do Ata de Registro de Preço constam do 
processo? 
 
A publicação da Ata foi realizada no Diário Oficial da União no dia 16/09/2020, conforme 
comprovante anexado as fls. 559. 
 
A publicação dos Contratos foi realizada no Diário Oficial da União no dia 14/10/2020, 
conforme comprovante anexado as fls. 188/189. 
 

 

 

Sim 

26) A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa 
oficial foi providenciada pela Administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data? 
 
As Atas de Registro de Preços foram assinadas no dia 03/09/2020 e a Publicação ocorreu 
no dia 16/09/2020 (oitavo dia útil após a assinatura da Ata), portanto foi publicado dentro 
do prazo estabelecido. 
 
Os Contratos foram assinadas no dia 06/10/2020 e a Publicação ocorreu no dia 14/10/2020 
(oitavo dia útil após a assinatura da Ata), portanto foi publicado dentro do prazo 
estabelecido. 
 

 

 

 

Sim 

27)Se for o caso, constam do processo recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e 
respectivas manifestações e decisões? 
 
Não consta no processo recursos apresentados por nenhuma empresa licitante. 
 

 

 

Não 

28)Se for o caso, consta do processo despacho de anulação ou de revogação da licitação? 
 
Não houve anulação e nem revogação da Licitação. 

 

 

Não  

 

 

2.2 - Constatações e Recomendações: 

 

O processo nº 007978/2020, procedente da Gerência de Atenção Primária a Saúde, protocolo de 

abertura no dia 15 de julho de 2020, teve a finalidade de aquisição de Materiais 

HOSPITALAR/LABORATÓRIO para ampliação e rastreio de pessoas confirmadas com COVID-19, 

através de inquérito sorológico em público-alvo estratégico, para ampliar a cobertura de diagnóstico 
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de pessoas que estiveram expostas ao vírus.  

 

A aquisição do material, amplamente especificado no Termo de Referência, constante nas fls. 03/13, 

será na modalidade Pregão, através do Sistema de Registro de Preços, conforme rege o Decreto 

Municipal nº 085/2020.   

 

Constatamos além do Termo de Referência os documentos no Processo: 

 

✓ O Anexo I com a descrição dos produtos a serem adquiridos na Fls. 14/15 

Descrição / Produto UN Quant. 

AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA TAMANHO M – Avental descartável, com 

manga longa, confeccionado em tecido não tecido, aberto nas costas com tiras para 

amarrar na cintura e no pescoço tamanho M, cadastro /Registro na ANVISA. 

 

UN 

 

 

5.000 

AGULHA DESCARTYÁVEL 25 X 7 – Caixa com 100 unidades. CX 150 

CAIXA TÉRMICA EM POLIURETANO – capacidade de 16 litros – Material Térmico: 

Isolamento interno em poliuretano (PU), material amplamente usado na indústria de 

refrigeração pelo seu alto desempenho térmico – aplicação; Utilizada em laboratórios, 

hemocentros e hospitais para transporte de material biológico, vacinas, bolsas der 

sangue entre outros. Características: Caixa Térmica para armazenamento, conservação 

e transporte de produtos que necessitem da conservação de sua temperatura com 

capacidade total de 16, tampa e corpo confeccionados em polietileno de alta densidade 

(PEAD) com isolamento interno em Poliuretano (PU) que mantém a temperatura interna 

conservada por mais tempo, com alça, tampa, com dobradiça. 

 

 

 

 

UN 

 

 

 

 

 

15 

ESTANTE EM POLIPROPILENO – para tubos de ensaio de 5 ml (amostra biológica de 

sangue total), com capacidade para 40 tubos. 

UN 50 

ESTANTE EM POLIPROPILENO – para tubos de ensaio de 5 ml (amostra biológica de 

sangue total), com capacidade para 20 tubos. 

UN 30 

GARROTE – em látex nº 200 1 metro UN 200 

LIXEIRA – em polipropileno, de alta resistência com capacidade para 100 litros. Tampa 

acionada por pedal através de haste metálica e aro superior destinado ao travamento 

da boca do saco de lixo na cor branca. 

 

UN 

 

15 

CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13L - capacidade de 

13L, com alça dupla, revestimento interno com sacola plástica, fundo rígido, bandeja 

interna para o fundo e cinta lateral para evitar vazamentos; deve estar semi montada 

com indicações para a finalização de montagem e instruções de uso na embalagem, 

deve atender as exigências da NBR 13.853 de maio de 1997 – ABNT e da Resolução 

RDC nº 306 de 07 de dezembro de 2004 – ANVISA.         

 

 

 

UN 

 

 

 

 

250 

LUVA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO, tamanho médico estéril, caixa 

com 100 unidades.    

CX 300 

 

MÁSCARA purificador de ar, sem manutenção, tipo peça semifacial filtrante para 

partículas PFF2 (S), moldável com clip nasal e espuma interna, para proteção de 

vapores, névoas e fumos, com duas tiras de elástico soldadas ao respirador com ajuste 

na cabeça e no pescoço, filtro de tratamento eletrostático que aumenta a eficiência na 

filtragem de partículas, com CA (Certificado de Aprovação) e Selo de Marcação 

INMETRO eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3u.           

 

 

 

UN 

 

 

 

500 

SACO PLÁSTICO para acondicionamento de resíduos hospitalares/infectantes, com   
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capacidade para 30 litros fabricado em polietileno, com dimensões mínimas de 60 cm 

de largura por 62 cm de altura variando + ou – 1 cm espessura mínima de 0,04 mm por 

parede, na cor branco leitosa, acondicionado em embalagem reforçada contendo 100 

peças cada, em conformidade com as normas ABNT, com a Impressão da inscrição 

“MATERIAL BIOLÓGICO” OU “MATERIAL CONTAMINADO”    

 

 

PCT 

 

 

100 

SACO PLÁSTICO para acondicionamento de resíduos hospitalares/infectantes, com 

capacidade para 100 litros fabricado em polietileno, com dimensões mínimas de 75 cm 

de largura por 105 cm de altura variando + ou – 1 cm espessura mínima de 0,08 mm 

por parede, na cor branco leitosa, acondicionado em embalagem reforçada contendo 

100 peças cada, em conformidade com as normas ABNT, com a Impressão da inscrição 

“MATERIAL BIOLÓGICO” OU “MATERIAL CONTAMINADO”    

 

 

 

PCT 

 

 

 

100 

SERINGA DESCÁRTAVEL DE 5ML sem agulha. UN 15.000 

TOUCA descartável branca, com elástico. Tamanho único. Unissex. Pcte c/ 100 pçs. É 

confeccionada em TNT (Tecido não Tecido) Touca confeccionada em falso tecido de 

polipropileno/poliéster, com extremidades plissadas.   

 

PCT 

 

200 

TUBO DE COLETA A VÁCUO para coleta sanguínea com volume fixo de 4ml, 

contendo gel separador no fundo e ativador de coagulo vaporizado na parede interna. 

 UN 15.000 

 

✓ Localizamos a autorização da Secretaria Municipal de Saúde, Ordenadora de Despesa para 

abertura do processo licitatório no valor global de R$ 83.849,15 (Oitenta e três mil, oitocentos e quarenta 

e nove mil e quinze centavos), Fls. 16 verso; 

✓ Solicitação/Cotação no Sistema de Compras fls. 17/18; 

✓ Constatamos os orçamentos dos produtos a serem adquiridos nas fls. 19 a 66 e 86 a 111;  

✓ Constatamos o Painel de Preços do Ministério da Economia nas fls. 67 a 85; 

✓ O Preço Média da Proposta de Preço Simples na Fls. 112/113; 

✓ A Minuta do Edital do Pregão Eletrônico, nº 054/2020 e os respectivos anexos – fls.  116/162. 

 

Conforme acima citado as estimativas de preços foram obtidas por meio de orçamentos dos produtos 

com potenciais fornecedores conforme fls. 19 a 66, e 86 a 111, contendo a identificação da assinatura do 

servidor responsável pela coleta dos orçamentos. 

 

Identificamos nas fls. 112/113, o Preço Médio da Proposta de Preços Simples dos valores unitários dos 

produtos a serem adquiridos no processo sendo: 

 

Produto Quantidade Preço Médio 

Unitário 

Preço Médio 

Total 

Avental Descartável manga longa tamanho M  5.000 unid. R$ 6,55 R$ 32.750,00 

Agulha descartável 25x7 caixa com 100 unid. 150 caixas R$ 10,82 R$ 1.623,00 

Caixa Térmica 15 unid. R$ 167,06 R$ 2.505,90 

Estante em Polipropileno para Tubos de Ensaio 

de 5 Ml com capacidade de 40 tubos 

50 unid. R$ 10,47 R$ 523,50 

Estante em Polipropileno para Tubos de Ensaio 

de 5 Ml com capacidade de 40 tubos 

30 unid. R$ 11,33 R$ 339,90 

Garrote em látex nº 200 200 unid. R$ 3,62 R$ 724,00 

Lixeira em Polipropileno 15 unid. R$ 135,69 R$ 2.035,35 

Caixa Coletora para Material perfuro-cortante 250 unid. R$ 5,91 R$ 1.477,50 
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Luva Nitrílica sem pó para procedimento 300 caixas R$ 46,68 R$ 14.004,00 

Máscara Purificador de ar 500 unid. R$ 8,87 R$ 4.435,00 

Saco Plástico para acondicionamento de resíduos 

hospitalares/infectantes capacidade para 30 litros 

100 pacotes. R$ 24,58 R$ 2.458,00 

Saco Plástico para acondicionamento de resíduos 

hospitalares/infectantes capacidade para 100 

litros 

100 pacotes. R$ 37,51 R$ 3.751,00 

Seringa descartável  15.000 unid. R$ 0,22 R$ 3.300,00 

Touca descartável 200 unid. R$ 17,86 R$ 3.572,00 

Tubo de coleta a vácuo 15.000 unid. R$ 0,69 R$ 10.350,00 

 

Localizamos no Processo nas fls. 163/164 a Portaria CGAB/ nº 099/2019 bem como a sua Publicação 

nas fls.165 no DOM/ES - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo do dia 29 de abril de 

2019.  

 

Constatamos também nas fls. 166 a Portaria/CGAB nº 231/2019 que altera pregoeira oficial e equipe de 

apoio ao pregoeiro constante da Portaria/CGAB/Nº 099/2019 e sua publicação no dia 09 de outubro de 

2019.     

 

2.2.1 Das Observações do Parecer Jurídico 

   

Constatamos nas fls. 168/174 o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da Minuta das fls. 116/162, 

porém no entendimento da Procuradoria Jurídica deverá o Pregão ser realizado abreviado previsto no 

Art. 4º - G da Lei 13.979/20, sendo que o Edital deverá ser alterado para atendimento também aos art. 

4º H e 4º I, da mesma Lei citada, após dar-se possível prosseguimento ao processo, observando o 

seguinte:  

• A Obrigatória de acordo com o item 9.1.1 da Portaria 804, de 13/11/2018 do Ministério da 

Justiça da identificação do servidor responsável pela cotação de preços das fls. 19/111;  

• A Necessidade de observar o intervalo mínimo entre a Publicação do Edital e a data da abertura 

das propostas não será inferior a 08 (oito) dias úteis, em atendimento ao Art. 4º, Inciso V da Lei 

nº 10.520/02; 

• Observar a necessidade de juntada aos autos de Portaria de nomeação de servidor responsável 

pela fiscalização dos contratos, consoante o art. 67 da Lei de Licitações. 

 

A Procuradora salientou ainda da necessidade de atendimento ao Inciso I do art. 4º da Lei 10.520/02, 

que estabelece que a Publicação de aviso do ato convocatório em Diário Oficial do ente federado, além 

da observância ao Art. 17, Inciso I, alínea a, item 3 do Decreto 265/2018, alterado pelo Decreto nº 

85/2020, quanto à publicação junto ao Diário Oficial do Município, Portal da Transparência, que é 

condição indispensável para sua eficácia.              

 

Em relação as observações do Parecer Jurídico constatamos em primeira análise que de acordo com o 

Preambulo do Edital o Pregão seria regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, porém 

em contato com o Setor de Licitação foi nos informado que a orientação da Procuradoria Municipal foi 

seguida sendo o Pregão executado através da Lei 13.979/2020, amparado no Art. 4º - G, que abrevia 

pela metade os prazos dos procedimentos licitatórios. 
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Diante do fato constatamos que no Preâmbulo do Edital houve um equívoco do Setor de Licitação ao 

informar a fundamentação legal por qual o Pregão seria regido. Ao invés de informar a Lei Federal nº 

13.979/2020 que dispõe sobre as medidas legais de enfrentamento da emergência de saúde Pública 

devido ao novo Coronavírus, foi informada pelo setor a Lei Federal nº 13.797/2020, cujo assunto não 

tem correlação com aquisições de produtos através de licitação modalidade Pregão Eletrônico.  

 

Em relação a obrigatoriedade de identificação do servidor responsável pela cotação de preços, 

observamos que a recomendação foi atendida.  

 

Observamos que o intervalo mínimo entre a Publicação de aviso do ato convocatório e a data da abertura 

das propostas foi de 04 (quatro) dias úteis, conforme constatamos as Publicações nos Diários Oficiais (fls. 

227/230) que aconteceram no dia 05 de agosto de 2020 e a data da sessão que foi no dia 11 de agosto 

de 2020, ficando assim dentro do prazo estabelecido pelo Art. 4ºG da Lei Federal nº 13.979/2020 que 

estabelece prazo reduzido pela metade nos procedimentos licitatórios.    

 

Constatamos nas fls. 231 a Portaria/SMSA/Nº 103/2019 designando os servidores responsáveis pela 

fiscalização de contratos e sua Publicação no DOM/ES no dia 07 de setembro de 2019, atendendo assim 

uma das recomendações do Parecer Jurídico.  

 

Em relação a observação da Publicação em Diário Oficial da Federação a mesma foi realizada de acordo 

com a Publicação que consta na fl. 230. 

     

2.2.2 Das Informações do Edital 

 

Constatamos no processo de nº 007978/2020 nas fls. 180 a 225, o Edital do Pregão Eletrônico de nº 

054/2020 e seus respectivos Anexos. 

 

Identificamos a divisão dos produtos a serem adquiridos em Lotes conforme a tabela do Anexo I do Edital 

– Descrição/Especificações do Objeto: 

 

Lote 01: 

Item Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

001 AVENTAL DESCARTÁVEL 

MANGA LONGA TAMANHO M 

UN 5.000,00 R$ 6,55 R$ 32.750,00 

014 TOUCA DESCÁRTAVEL PCT 200,00 R$ 17,86 R$ 3.572,00 

TOTAL DO LOTE                                          R$ 36.322,00 

 

Lote 02: 

Item Especificação Unid. Quantidade Unitário Valor Total 

002 AGULHA DESCÁRTAVEL 25 X 7 

CAIXA COM 100 UNID.  

CX 150,00 R$ 10,82 R$ 1.623,00 

013 SERINGA DESCÁRTAVEL  UN 15.000,00 R$ 0,22 R$ 3.300,00 

TOTAL DO LOTE                                          R$ 4.923,00 

 

Lote 03: 

Item Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total 
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003 CAIXA TÉRMICA EM 

POLIURETANO 

UN 15,00 R$ 167,06 R$ 2.505,90 

008 CAIXA COLETORA PARA 

MATERIAL PERFURO-CORTANTE  

UN 250,00 R$ 5,91 R$ 1.477,50 

TOTAL DO LOTE                                          R$ 3.983,40 

 

Lote 04: 

Item Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

004 ESTANTE EM POLIPROPILENO 

PARA TUBOS DE ENSAIO DE 5 ML 

COM CAPACIDADE DE 40 TUBOS 

UN 50,00 R$ 10,47 R$ 523,50 

005 ESTANTE EM POLIPROPILENO 

PARA TUBOS DE ENSAIO DE 5 ML 

COM CAPACIDADE DE 20 TUBOS 

UN 30,00 R$ 11,33 R$ 339,90 

006 GARROTE EM LÁTEX  Nº 200 1 

METRO 

UN 200,00 R$ 3,62 RS 724,00 

TOTAL DO LOTE                                          R$ 1.587,40 

 

Lote 05: 

Item Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

001 SACO PLÁSTICO PARA 

ACONDICIONAMENTO DE 

RESÍDUOS HOSPITALARES COM 

CAPACIDADE PARA 30 LITROS 

PCT 100,00 R$ 24,58 R$ 2.458,00 

002 SACO PLÁSTICO PARA 

ACONDICIONAMENTO DE 

RESÍDUOS HOSPITALARES COM 

CAPACIDADE PARA 100 LITROS 

PCT 100,00 R$ 37,51 R$ 3.751,00 

TOTAL DO LOTE                                          R$ 6.209,00 

 

Lote 06: 

Item Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

009 LUVA NITRÍLICA SEM PÓ PARA 

PROCEDIMENTO 

PCT 300,00 R$ 46,68 R$ 

14.004,00 

TOTAL DO LOTE                                          R$ 

14.004,00 

 

Lote 07: 

Item Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

015 TUBO DE COLETA Á VACUO UN 15.000,00 R$ 0,69 R$ 

10.350,00 

TOTAL DO LOTE                                          R$ 

10.350,00 

 

Lote 08: 

Item Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total 
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007 LIXEIRA EM POLIPROPILENO UN 15.000,00 R$ 135,69 R$ 2.035,35 

TOTAL DO LOTE                                          R$ 2.035,35 

 

Lote 09: 

Item Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

010 MÁSCARA PURIFICADOR DE AR UN 500,00 RS 8,87 4.435,00 

TOTAL DO LOTE                                          R$ 4.435,00 

 

Constatamos as Publicações de Aviso do Edital do Pregão Eletrônico de nº 054/2020: 

 

• No DOM/ES – Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo na data de 05 de 

agosto de 2020 fls. 227; 

• No Diário Oficial dos Poderes do Estado do Espírito Santo no dia 05 de agosto de 2020 na fl. 

228; 

• No Sistema de Licitações do Banco do Brasil no dia 05 de agosto de 2020 na fl. 229; 

• No Diário Oficial da União no dia 06 de agosto de 2020 na fl. 230. 

 

Constatamos no processo as informações inseridas no Sistema de Licitações do Banco do Brasil: 

• A relação das propostas cadastradas em cada lote nas fls. 234/243; 

• Relação das propostas após sessão de disputa de cada Empresa nas fls. 244/255; 

• O Histórico dos Lances nas fls. 256/270; 

 

Constatamos que houve um equívoco na paginação do processo, da fl. 299 em diante, que ao invés 

de seguir com a numeração sequencial, retornou a paginação de nº 200 dando nova sequência de 

paginação daí em diante, não sendo identificado e corrigido o equívoco. 

   

Constatamos nas fls. 283 a 419 as Propostas Comerciais e os Documentos de Habilitação das 

Empresas vencedoras dos Lotes. 

 

Localizamos nas fls. 422 a 424 a situação e a relação dos vencedores de cada um dos Lotes no 

Sistema de Licitação do Banco do Brasil. 

 

Constatamos nas fls. 425 a 432 a Ata da Sessão Pública do Pregão contendo a relação das empresas 

participantes com propostas comerciais e a relação final após o encerramento da etapa de lances, onde 

foi verificada a regularidade de cada empresa que ofertou o menor preço.  

 

Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e pela Equipe de 

Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à 

compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a 

contratação.   

 

Constatamos na Ata da Sessão nas fls. 428 a 431 as informações em relação à situação final de cada 

Lote do certame. 

 

Lote 01: Produtos: Avental e Touca Descartável - Foi Declarada vencedora na disputa do Lote a 
Empresa J. C. P. da Silva – Comercial Deskart ME com o valor de R$ 26.300,00; 
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Lote 02: Produtos: Agulha e Seringa - Foi Declarada vencedora na disputa do Lote a Empresa Lourdes 
Lucia A. Costa Medicamentos Eireli ME com o valor de R$ 4.899,00; 

 
Lote 03: Nenhum fornecedor foi declarado vencedor; 
 
Lote 04: Nenhum fornecedor foi declarado vencedor; 
 
Lote 05:  Produtos: Saco Plástico - Foi Declarada vencedora na disputa do Lote a Empresa 
Lourdes Lucia A. Costa Medicamentos Eireli ME com o valor de R$ 6.100,00; 
 
Lote 06:  Produtos: - Luva Nitrílica - Foi Declarada vencedora na disputa do Lote a Empresa Master 
peças e Distribuição Eireli com o valor de R$ 13.467,00; 
 
Lote 07:  Produtos: Tubo de coleta à vácuo - Foi Declarada vencedora na disputa do Lote a 
Empresa G. M. Valência – Produtos Hospitalares - ME com o valor de R$ 10.350,00; 
 
Lote 08: Não foram encontradas propostas. 
 
Lote 09:  Produtos: Máscara Purificador de Ar - Foi Declarada vencedora na disputa do Lote a 
Empresa Noem Medical Imp. E Exp. De Produtos Médicos- Hospitalares com o valor de R$ 1.930,00; 
Localizamos na fl. 433 o Memo/Licit. Nº 026/2020 assinado pela Pregoeira responsável pelo certame 
para a Secretária Municipal de Saúde relatando que os Lotes de nº 03 e 04 tornaram-se 
Fracassados, e o Lote 08, ficou na situação de Deserto, por não haver propostas cadastradas, sendo 
assim, solicitou que seja providenciado um novo pedido para a aquisição dos referidos materiais.       
 

Constatamos nas fls. 434 a 438 os valores a empenhar: 

 

Fornecedores Valores Referente aos 

Lotes do Pregão 

Eletrônico nº 

0054/2020  

J.C.P. da Silva – Comercial Deskart - EPP R$ 26.300,00 01 

G M Valência Prod. Hospitalares ME R$ 10.350,00 07 

Lourdes Lucia A Costa Medicamentos Eireli ME  R$ 10.999,00 02 e 05 

Noem Medical Imp. E Exp.  R$ 1.930,00 09 

Master Peças e Distribuição Eireli  R$ 13.467,00 06 

Total...................................................................... R$ 62.146,00  

  

Evidenciamos as Publicação do Resultado da Licitação do Pregão Eletrônico nº 054/2020, com os 
respectivos vencedores e valores totais de cada Lote nos Diários Oficiais: 
 

• No DOM/ES – Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo do dia 27/08/2020 (fls. 
439); 

• No Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no dia 27/08/2020 (fls. 440); 

• No Diário Oficial da União no dia 27/08/2020 (fls. 441).   

 

Constatamos o Termo de Adjudicação nas fls. 442 onde a Pregoeira Oficial do Município de Santa 

Teresa – ES, adjudica, o objeto de Licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, em favor das 

firmas G. M. Valência Prod. Hospitalares ME no lote 07 no valor total de R$ 10.350,00, J.C.P. da Silva – 
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Comercial Deskart – ME no lote 01 no valor total de R$ 26.300,00, Lourdes Lucia A Costa 

Medicamentos Eireli ME nos lotes 02 e 05 no valor total de R$ 10.999,00, Master Peças e Distribuição 

Eireli no lote 06 no valor total de R$ 13.467,00 e Noem Medical Imp. E Exp. De Prod. Médico Hosp. Ltda 

ME no lote 09 no valor total de R$ 1.930,00 de acordo com o resultado do Pregão Eletrônico nº 

000054/2020.     

Localizamos o Termo de Homologação na fl. 443 da Ata da Sessão do Pregão Eletrônico nº 000054/2020, 

conforme Parecer da Pregoeira Oficial do Município de Santa Teresa – ES, assinado pela Secretária 

Municipal de Saúde em 28 de agosto de 2020.   

 

Constatamos nas fls. 444 a 447 as informações das situações dos Lotes no caso da Adjudicação e da 

Homologação no site www.licitações-e.com.br, site de licitações do Banco do Brasil. 

 

Constatamos no processo as Minutas e as Atas de Registro de Preços já formalizadas: 

 

• Ata de Registro de Preços de nº 042/2020 - J. C. P – Comercial Deskart - ME nas fls. 449/459 - 

504/514; 

• Ata de Registro de Preços de nº 043/2020 - Lourdes Lucia A Costa Medicamentos Eireli ME fls. 

460/470 - 515/525; 

• Ata de Registro de Preços de nº 044/2020 - Master Peças e Distribuição Eireli fls. 471/481 - 

526/536; 

• Ata de Registro de Preços de nº 045/2020 - G. M. Valência Prod. Hospitalares ME nas fls. 482/492 - 

537/545; 

• Ata de Registro de Preços de nº 046/2020 - Noem Medical Imp. E Exp. nas fls. 493/503 - 548/558. 

 

Constatamos na fl. 559 a Publicação das Atas de Registros de Preços supracitadas no Diário Oficial da 

União do dia 16 de setembro de 2020.  

 

Verificamos a formalização dos contratos de Fornecimento números: 109/20, 110/20, 111/20, 112/20 e 

113/20 com vigência de 06/10/2020 a 31/12/2020 publicados no site oficial do município – Aba Coronavirus 

– Despesas/Contratações e constantes as fls. 133 a 187 do processo 10054/2020. 

 

 

2.2.3 Da Comparação do Preço adquirido pelo Preço praticado no mercado 

  

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com o valor 

de mercado, constatamos através de verificação de aquisições similares no Portal de Transparência de 

outros Municípios, Internet em sites especializados e no painel de Compras do Governo Federal, e 

obtivemos os valores descritos abaixo: 

 

Tabela Comparativa 01 – Produtos do Lote 01: AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA 

TAMANHO M E TOUCA DESCÁRTAVEL   

AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA TAMANHO M 

Prefeitura/ 

Munícipio 

Quantidade X 

Valor Unitário 

– R$  

Valor Total – 

R$ 

 

Descrição 

Local da Publicação 

Oficial/Empresa 

Fornecedora 

Prefeitura de Santa 5.000 un x R$ 23.100,00 Avental 
descartável 

Site Oficial do Município – 

http://www.licitações-e.com.br/
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Teresa 

Adquirido em  

Agosto/2020 

R$ 4,62 a 

und. 

Tamanho M Aba Novo Coronavírus – 

Despesas Contratadas. 

Empresa: J.C.P. da Silva – 

Comercial Deskart – ME. 

Prefeitura de 

Cariacica 

Adquirido em 

Julho/2020 

800 (PC) x 
R$ 22,50 PC 
com 10 uni.)  

R$ 2,50 a und. 

R$ 18.000,00  Avental 
descartável 

manga longa 
tam. 
único 

 
Site Oficial do Município 
Empresa: J C P da Silva 

Comercial  

Prefeitura de 

Cachoeiro de 

Itapemirim 

3000 (PC) x 
R$ 21,49 PC 
com 10 uni. 

2,49 uni. 

R$ 64.470,00 Avental 
descartável 

manga longa  
tam. único 

Site Oficial do Município 
Empresa: Hospidrogas 

Comércio Produtos 

Hospitalares 

 
Prefeitura de João 

Neiva 

 
2.000 uni. x R$ 

2,65 

 
R$ 5.300,00 

Avental 
descartável 

manga longa  

 

Site Oficial do Município 
Empresa: Hospidrogas 

Comércio Produtos 

Hospitalares 

 
Prefeitura de Ibiraçu 

50 PC x 
R$ 44,90 PC 
com 10 uni.)  

R$ 4,49 

 
R$ 2.245,00 

Avental 
descartável 

manga longa  

 

Site Oficial do Município 
Empresa: Hospidrogas 

Comércio Produtos 

Hospitalares 

 
Prefeitura de Vila 

Velha 

 
2.000 uni. x 

R$ 4,80 

 
R$ 9.600,00 

Avental 
descartável 

manga longa  
tam. único 

 
Site Oficial do Município 

 

Prefeitura de Aracruz 100 uni. x  
R$ 1,99  

R$ 199,00 Avental 

descartável 

manga longa  

Site Oficial do Município 
Empresa: Globo Produtos 

Hospitalares 

 

TOUCA DESCÁRTAVEL   

Prefeitura/ 

Munícipio 

Quantidade 

X Valor 

Unitário – R$ 

Valor Total 

– R$ 

 

Descrição 

Local da Publicação 

Oficial/Empresa 

Fornecedora 

Prefeitura de 

Santa Teresa 

Adquirido em  

Agosto/2020 

200 PCT x 

R$ 16,00 o 

pct. = Sai a 

R$ 0,16 a 

unid. 

R$ 

3.200,00 

TOUCA descartável 

branca, com elástico. 

Tamanho único. 

Unissex. Pcte c/ 100 

pçs. É confeccionada 

em TNT (Tecido não 

Tecido). 

Site Oficial do 

Município – Aba Novo 

Coronavírus – 

Despesas Contratadas. 

Empresa: J.C.P. da 

Silva – Comercial 

Deskart - ME 

 
Prefeitura de João 

Neiva 

4.000 unid. x 
R$ 0,195 

R$ 780,00 Touca descartável 

branca - TNT 

Site Oficial do Município 
Empresa: Hospidrogas 

Comércio Produtos 

Hospitalares 

 
Prefeitura de 

Ibiraçu 

20 Cx. com 
100 uni.) x 

R$ 5,99 
Sai a R$ 0,05 a 

unidade 

 
R$ 119,80 

 
Touca descartável 

branca - TNT 

 
Site Oficial do Município 
Empresa: Hospidrogas 

Comércio Produtos 

Hospitalares 

Prefeitura de 

Guarapari 

20.000 uni. x 
R$ 0,12 

R$ 2.400,00 Touca descartável 

branca sanfonada 

Site Oficial do Município 
Empresa: Serramed 
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Produtos Hospitalares 

Ltda 

Prefeitura de 

Cariacica 

2000 uni. x  
R$ 0,149 

R$ 298,00 Touca descartável 

branca - TNT 

Site Oficial do Município 
Empresa: Serramed 

Produtos Hospitalares 

Ltda 

 
Prefeitura de São 

Mateus 

200 PCT com 
100 peças) x 

R$ 21,50 
Sai a R$ 0,21 a 

unidade 

 
R$ 4.300,00 

 
Touca descartável 

branca - TNT 

 
Site Oficial do Município 
Empresa: Hospidrogas 

Comércio Produtos 

Hospitalares 

 

Em relação ao preço adquirido dos produtos do Lote 01 constatamos: 

 

Na compra do Produto Avental descartável manga longa tamanho M o valor do mesmo ficou um 

pouco acima da média do mercado em comparação ao preço adquirido por outros Municípios, 

conforme consta nos Portais de Transparência. 

 

Já em relação ao Produto Touca Descartável o valor adquirido pelo Município está condizente, na 

média do mercado de acordo com a pesquisa realizada no Portal de Transparência de outros 

Municípios do Estado do Espírito Santo. 

 

 

Tabela Comparativa 02 – Produtos do Lote 02:  AGULHA DESCÁRTAVEL 25 X 7 CAIXA COM 100 

UNID e SERINGA DESCÁRTAVEL. 

 

AGULHA DESCÁRTAVEL 25 X 7 CAIXA COM 100 UNID  

Prefeitura/ 

Munícipio 

Quantidade X 

Valor Unitário 

Valor Total – 

R$ 

 

Descrição 

Local da Publicação 

Oficial/Empresa 

Fornecedora 

Prefeitura de Santa 

Teresa 

Adquirido em  

Outubro/2020 

150 CX x R$ 

10,66 = R$ 

0,1066  

R$ 1.599,00 Agulha 

descartável 

25x7 caixa 

com 100 

unid. 

Site Oficial do Município – 

Aba Novo Coronavírus – 

Despesas Contratadas. 

Empresa: Lourdes Lucia 

A. Costa Medicamentos 

Eireli ME 

Prefeitura de 

Itaguaçu 

Adquirido em  

Junho/2020 

1.000 unid. X 

R$ 0,10 

R$ 100,00 Agulha 

descartável 

25x7 

Site Oficial do Município – 

Portal da Transparência 

Painel de Preços 

do Governo 

Federal 

Menor Valor 

R$ 0,10  

R$ 0,10 Agulha 

descartável 

25x7 

Site Oficial do Painel de 

Preços do Governo Federal 

 

 

SERINGA DESCÁRTAVEL DE 5ML SEM AGULHA  

Prefeitura/ Quantidade X Valor Total –  Local da Publicação 
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Munícipio Valor Unitário R$ Descrição Oficial/Empresa 

Fornecedora 

Prefeitura de Santa 

Teresa 

Adquirido em  

Outubro/2020 

15.000 UN x 

0,22  

3.300,00 Seringa 

Descartável 

de 5ml sem 

agulha 

Site Oficial do Município – 

Aba Novo Coronavírus – 

Despesas Contratadas. 

Empresa: Lourdes Lucia 

A. Costa Medicamentos 

Eireli ME 

Prefeitura de 

Itaguaçu 

Adquirido em  

Junho/2020 

1.500 x R$ 

0,33  

R$ 495,00 Seringa 

Descartável 

de 5ml sem 

agulha 

Site Oficial do Município – 

Portal de Transparência 

Painel de Preços 

do Governo 

Federal 

Mediana R$ 

0,30 

R$ 0,30 Seringa 

Descartável 

de 5ml sem 

agulha 

Site Oficial do Painel de 

Preços do Governo Federal 

 

Em relação ao preço adquirido dos produtos do Lote 02 constatamos: 

 

O Produto Agulha 25 x 7 Caixa com 100 unid. foi adquirido e o seu valor está na média do 

praticado no mercado de acordo com a comparação do preço pago pelo Município com o adquirido 

por outro Município e pelo Painel de Preços do Governo Federal.   

 

Constatamos que o produto Seringa descartável de 5ml sem agulha, adquirido por um valor pelo 

Município de Santa Teresa, ao se comparar com os valores adquiridos por outros Municípios o 

mesmo foi de menor valor se comparado com a pesquisa realizada no Portal de Transparência de 

outro Município do Estado do Espírito Santo e do Painel de Preços do Governo Federal.  

Tabela Comparativa 03 – Produtos do Lote 05: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO 

DE RESÍDUOS HOSPITALARES COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS e SACO PLÁSTICO 

PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES COM CAPACIDADE PARA 30 

LITROS  

 

SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES COM 

CAPACIDADE PARA 30 LITROS 

Prefeitura/ 

Munícipio 

Quantidade 

X Valor 

Unitário  

Valor Total   

Descrição 

Local da Publicação 

Oficial/Empresa 

Fornecedora 

Prefeitura de 

Santa Teresa 

Adquirido em  

Outubro/2020 

100 PCT com 

100 unid. x 

R$ 23,88 

R$ 2.388,00 Saco plástico 

para 

acondicionamento 

de resíduos 

hospitalares com 

capacidade para 

30 litros 

Site Oficial do Município – 

Aba Novo Coronavírus – 

Despesas Contratadas. 

Empresa: Lourdes Lúcia 

A. Costa Medicamentos 

Eireli ME 

Prefeitura de 

Itaguaçu 

25 PCT com 

50 unid. x R$ 

R$ 500,00 Saco plástico 

para 

Site Oficial do Município – 

Portal da Transparência 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

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

 

Adquirido em  

Junho/2020 

20,00 acondicionamento 

de resíduos 

hospitalares com 

capacidade para 

50 litros 

Prefeitura de 

Domingos Martins 

Adquirido em 

Dezembro/2020    

100 pct. Com 

100 unid. x 

R$ 21,85 = 

R$ 0,2185 

R$ 2.185,00 Saco plástico 

para lixo com 

capacidade de 

100 litros 

Site Oficial do Painel de 

Preços do Governo 

Federal 

Painel de preços 

do Governo 

Federal 

Média de R$ 

16,00 o 

pacote de 100 

unid. 

1 unid. R$ 

16,00 

Saco plástico  Site Oficial do Painel de 

Preços do Governo 

Federal 

 

   

SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES COM 

CAPACIDADE PARA 100 LITROS  

 

Prefeitura/ 

Munícipio 

Quantidade 

X Valor 

Unitário 

Valor Total –   

Descrição 

Local da Publicação 

Oficial/Empresa 

Fornecedora 

Prefeitura de 

Santa Teresa 

Adquirido em  

Outubro/2020 

100 PCT 

contendo 

100 unid. 

cada x 37,12 

o pct = R$ 

0,3712 a 

unid. 

R$ 3.712,00 Saco plástico 

para 

acondicionamento 

de resíduos 

hospitalares com 

capacidade para 

100 litros.   

Site Oficial do Município 

– Aba Novo Coronavírus 

– Despesas 

Contratadas. 

Empresa: Lourdes 

Lúcia A. Costa 

Medicamentos Eireli 

ME 

Prefeitura de 

Santa Maria de 

Jetibá. Adquirido 

em Abril/2020 

1.200 unid. X 

0,40 a unid.  

R$ 480,00 Saco plástico 

para 

acondicionamento 

de resíduos 

hospitalares com 

capacidade para 

100 litros.   

Site Oficial do Município 

– Portal de 

Transparência. 

Empresa: Dr. Comércio 

de Produtos 

Hospitalares 

Prefeitura de 

Venda Nova do 

Imigrante. 

Adquirido em 

Julho/2020    

100 pct com 

100 unid. 

cada x R$ 

42,50 = R$ 

0,425 a unid. 

R$ 4.250,00 Saco plástico 

para lixo com 

capacidade de 

100 litros 

Site Oficial do Município 

– Portal da 

Transparência 

Prefeitura de 

Domingos Martins 

Adquirido em 

Dezembro/2020    

200 pct. Com 

100 unid. 

cada x R$ 

52,75 = R$ 

0,527 a unid. 

R$ 10.550,00 Saco plástico 

para lixo com 

capacidade de 

100 litros 

Site Oficial do Município 

– Portal da 

Transparência 
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Painel de preços 

do Governo 

Federal 

Média de R$ 

18,50 o 

pacote de 100 

unid. 

1 unid. R$ 

18,50 

Saco plástico  Site Oficial do Painel de 

Preços do Governo 

Federal 

 

Em relação ao preço adquirido dos produtos do Lote 05 constatamos: 

 

Constatamos que o produto Saco plástico para acondicionamento de resíduos hospitalares com 

capacidade para 30 litros, foi adquirido pelo Município de Santa Teresa por um valor um pouco 

acima da média, em comparação com a pesquisa realizada no Portal de Transparência de outros 

Municípios do Estado do Espírito Santo e no Painel de Compras do Governo Federal. 

 

Em relação ao produto Saco plástico para acondicionamento de resíduos hospitalares com 

capacidade para 100 litros, constatamos que ao comparar os preços praticados no mercado com o 

valor adquirido pelo Município de Santa Teresa está na média, se comparado com a pesquisa 

realizada no Portal de Transparência de outros Municípios do Estado do Espírito Santo e no Painel de 

Compras do Governo Federal. 

 

 

Tabela Comparativa 04 – Produtos do Lote 06: LUVA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO 

 

LUVA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO 

Prefeitura/ 

Munícipio 

Quantidade 

X Valor 

Unitário  

Valor 

Total  

 

Descrição 

Local da Publicação 

Oficial/Empresa 

Fornecedora 

Prefeitura de Santa 

Teresa 

Adquirido em  

Outubro/2020 

300 x 44,89 

a caixa de 

100 unid. = 

R$ 0,4489 a 

unid. 

13.467,00 Luva Nitrílica 

sem pó para 

procedimento, 

tamanho médio 

não estéril 

Site Oficial do Município 

– Aba Novo Coronavírus 

– Despesas 

Contratadas. 

Empresa: Master Peças 

e Distribuição Eireli  

Drogaria Pacheco 1 caixa com 

100 

unidades x 

R$ 64,95 = 

R$ 0,6495 

R$ 64,95 Luva Nitrílica 

sem pó para 

procedimento, 

tamanho médio 

não estéril 

Internet Site da 

Empresa 

Utilidadesclinícas.com.br  1 caixa com 

100 unid. X 

R$ 89,90 = 

R$ 0,8990 

R$ 89,90 Luva Nitrílica 

sem pó para 

procedimento, 

tamanho médio 

não estéril 

Internet Site da 

Empresa 

MedixBrasil 1 caixa com 

100 unid. x 

R$ 87,21 = 

R$ 0,8721 

R$ 87,21 Luva Nitrílica 

sem pó para 

procedimento, 

tamanho médio 

não estéril 

Internet Site da 

Empresa 
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 Constatamos que o produto do Lote 06 - Luva Nitrílica sem pó para procedimento adquirido pelo 

Município, e comparando os preços praticados no mercado ficou abaixo da média do valor praticado, 

se comparado com a pesquisa realizada em sites especializados da Internet. 

 

Tabela Comparativa 05 – Produtos do Lote 07: TUBO DE COLETA Á VACUO 

TUBO DE COLETA Á VACUO 

Prefeitura/ 

Munícipio 

Quantidade X 

Valor Unitário 

Valor Total – 

R$ 

 

Descrição 

Local da Publicação 

Oficial/Empresa 

Fornecedora 

Prefeitura de Santa 

Teresa 

Adquirido em  

Agosto/2020 

15.000 UN x 

0,69  

R$ 10.350,00 Tubo para 

coleta 

Site Oficial do Município – 

Aba Novo Coronavírus – 

Despesas Contratadas. 

Empresa: G. M. Valencia 

Produtos Hospitalares 

ME  

Loja NetLab. 

Pesquisa de Julho 

2020 

100 unid. x 

0,72 a unid.  

R$ 72,00  Tubo para 

coleta 

ativador de 

coágulo 4 mll 

pct.  

Internet Site Oficial da 

Empresa 

Hospitalar 

Distribuidora. 

Pesquisa de Julho 

2020 

100 unid. X 

0,77 a unid. 

R$ 77,00 Tubo para 

coleta 

ativador de 

coágulo 4 mll 

pct. 

Internet Site Oficial da 

Empresa 

Painel de Preços 

do Governo 

Federal 

39.000 x 0,37 R$ 30.030,00 Tubo para 

coleta 

ativador de 

coágulo 4 mll 

pct. 

Site Oficial de Painel de 

Preços do Governo Federal  

 

Constatamos que o produto do Lote 07 – Tubo de coleta a vácuo adquirido pelo Município, na 

comparação do preço adquirido com os valores praticados no mercado, o mesmo ficou na média, 

condizente com o mercado, se comparado com a pesquisa realizada em sites específicos da Internet, 

porém ficou acima da média se comparado ao Painel de Preços do Governo Federal. 

 

Tabela Comparativa 06 – Produtos do Lote 09: MÁSCARA PURIFICADOR DE AR 

 

MÁSCARA PURIFICADOR DE AR 

Prefeitura/ 

Munícipio 

Quantidade 

X Valor 

Unitário 

Valor Total   

Descrição 

Local da Publicação 

Oficial/Empresa 

Fornecedora 

Prefeitura de 

Santa Teresa 

Adquirido em  

Outubro/2020 

500 UN x 

3,86  

 

 R$1.930,00 Máscara 

purificador de 

ar, sem 

manutenção, 

Site Oficial do Município 

– Aba Novo Coronavírus 

– Despesas 

Contratadas. 
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tipo peça 

semifacial 

filtrantes para 

partículas PFF2    

Empresa: Noem 

Medical Imp. E Exp. De 

Prod. Médico Hosp. 

Ltda ME 

Prefeitura de 

Itaguaçu 

adquirido em 

25/06/2020  

10 cx com 20 

unid. Cada x 

R$ 450,00 a 

cx = R$ 2,25 

a unid 

R$ 4.500,00 Máscara 

purificador de 

ar, sem 

manutenção, 

tipo peça 

semifacial 

filtrantes para 

partículas PFF2    

Site Oficial do Município 

– Portal da 

Transparência 

Prefeitura de 

Cachoeiro de 

Itapemirim. 

Adquirido em 

62 cxs com 

50 unid. X R$ 

145,00 a cx = 

R$ 2,90 a 

unid.  

R$ 8.990,00 Máscara 

cirúrgica 

Site Oficial do Município 

– Portal de 

Transparência 

Prefeitura de 

Jaguaré. 

Adquirido em 

Abril/2020 

200 pct com 

50 unid. Cada 

x R$ 166,50 o 

pct = R$ 3,33 

a unid. 

R$ 33.300,00 Máscara 

cirúrgica 

Site Oficial do Município 

– Portal de 

Transparência 

Painel de Preços 

do Governo 

Federal 

Média de R$ 

1,30 

R$ 1,30 Máscara 

cirúrgica 

Site Oficial de Painel de 

Preços do Governo 

Federal 

 
Constatamos que o produto do Lote 09 - Máscara Purificador de Ar foi adquirido pelo Município 

acima da média do valor praticado no mercado se comparado com a pesquisa realizada no Portal 

de Transparência de outros Municípios do Estado do Espírito Santo e do Portal de Preços do Governo 

Federal para esta data. 

 

 

2.2.4 Da falta do Cartão CNPJ de uma das empresas vencedoras do certame  

 

Não localizamos no processo o cartão CNPJ da Empresa G. M Valencia Produtos Hospitalares – ME, 

não atendendo assim a alínea “a” do item 1.2 – Da Regularidade Fiscal - do Anexo III do Edital do 

Pregão inspecionado.  

 

Recomendamos que a administração pública se atente ao fato de não deixar de anexar nenhuma 

documentação das Empresa vencedoras do certame que seja exigida no Edital.  

2.2.5 – Do Empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e 

Pagamento. 

 

As notas de Pré-Empenho constam no Processo 010054/2020:  

 

-Nº 163/20 - J.C.P. da Silva – Comercial Deskart ME – Valor: 17.060,00 

-Nº 164/20 - Lourdes Lucia A. Costa Medicamentos Eireli ME – Valor: 9.143,00 
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-Nº 165/20 - Master Peças e Distribuição Eireli – Valor: 11.222,50 

-Nº 166/20 - G M Valencia Produtos Hospitalares ME – Valor: 10.350,00 

-Nº 167/20 Noem Medical Imp. e Exp. de Produtos Medico Hosp. Ltda – ME – Valor: 965,00 

 

*consta nota de anulação referente ao Pré-empenho nº 166/20 no valor parcial de R$ 3.450,00. 

 

As notas de Empenho constam no Processo 010054/2020:  

 

-Nº 1107/20 - J.C.P. da Silva – Comercial Deskart ME – Valor: 17.060,00 

-Nº 1108/20 - Lourdes Lucia A. Costa Medicamentos Eireli ME – Valor: 9.143,00 

-Nº 1110/20 - G M Valencia Produtos Hospitalares ME – Valor: 6.900,00 

-Nº 1109/20 - Master Peças e Distribuição Eireli – Valor: 11.222,50 

-Nº 1111/20 Noem Medical Imp. e Exp. de Produtos Medico Hosp. Ltda – ME – Valor: 965,00 

 

As autorizações de fornecimento constam no Processo 010054/2020:  

 

-AF: 340/2020 – J.C.P. da Silva – Comercial Deskart ME – Valor: 17.060,00 

-AF: 341/2020 – Lourdes Lucia A. Costa Medicamentos Eireli ME – Valor: 9.143,00 

-AF: 342/2020 – Master Peças e Distribuição Eireli – Valor: 11.222,50 

-AF: 343/2020 – G M Valencia Produtos Hospitalares ME – Valor: 6.900,00 

-AF: 344/2020 – Noem Medical Imp. e Exp. de Produtos Medico Hosp. Ltda – ME – Valor:  

965,00 

 

Do valor Total das Atas R$ 62.146,00, foram solicitados até a presente data os valores acima descritos, 

totalizando R$ 45.290,50. 

 

Foram Liquidados e Pagos até a presente data desta auditoria as despesas abaixo relacionadas: 

 

Liquidação Nota Fiscal Atesto Nota 

Fiscal 

Pagamento Valor 

1843 – 05/11/20 23/10/2020 28/10/2020 2691 – 06/11/20 R$ 17.060,00 

1908 – 10/11/20 30/10/2020 04/11/2020 2769 – 13/11/20 R$ 6.346,68 

1938 – 13/11/20 29/10/2020 09/11/2020 2879 – 20/11/20 R$ 6.900,00 

1844 – 05/11/20 23/10/2020 28/10/2020 2697 – 09/11/20 R$ 965,00 

 

Processos de Pagamento: 011721/20 – OP: 2769/20, 011835/20 – OP: 2879/20, 011429/20 – OP: 

2697/20, 011431/20 – OP: 2691/20 – Valor: R$ 31.271,68. 

 

 

3.CONCLUSÃO:  

                             

Concluímos os trabalhos referente ao Relatório de Auditoria realizado no Processo de nº 007978/2020 de 

15/07/2020 e 010054/2020 de 17/09/2020, sobre a contratação de empresa para fornecimento de Materiais 

Médico Hospitalar para atender a demanda das Estratégias de Saúde da Família do Município de Santa 

Teresa - ES, fundamentado pela Lei Federal nº 13.979/2020 – Pregão Eletrônico com prazo Reduzido. 
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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 a não ser a descrita 

no item 2.2.4 do relatório. 

 

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

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

 

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

ocorrer na administração o ordenador da despesa é corresponsável, e a auditoria interna tem como objetivo 

ajudar a detectar fraudes, erros, desperdícios, simplificar tarefas, servir de ferramenta de apoio à gestão e 

transmitir informações aos administradores sobre o desenvolvimento das atividades executadas, podendo 

inclusive evitar que a administração venha no futuro ter que responder por prejuízos causados ao erário 

quanto à falta de controle e conhecimento dos fatos que ocorreram na sua administração. 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde dê ciência 

deste relatório no prazo de 03 dias úteis, e após, encaminhe para ciência do setor de Licitação do 

Município.  

 

Após, que o processo retorne à esta Unidade Central de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do Município: www.santateresa.es.gov.br, na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020, e também no 

Portal da Transparência CORONAVIRUS (COVID 19) – Contratações acompanhadas pelo Controle 

Interno. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle 

Interno está à disposição para saná-los.   

 

 

 

 

Santa Teresa-ES, 21 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controlador Geral Interno 

                                    Anexo I – Documentos Necessários à habilitação 

 

Da Habilitação Jurídica 
Item Descrição Lote 01  

 
. J.C.P  

Lote 02 
e 05 

 
Lourdes 

Lote 
06   
 

Mast
er 

Lote 07  
 

G. M. 
Valência 

Lote 09 
Emp.  

 
Noem 

Medical 

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

01 Registro Comercial, no caso de Empresa 
Individual  

298/299 

200 a 

208 

233/236  266/268 - 

02 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado. 

 
- 

 
- 

398/
402 

 
- 

316/339 

 

 
Da Regularidade Fiscal e Trabalhista 

Item Descrição Lote 01 
Emp. 
J.C.P  

Lote 02 
e 05 
Emp. 

Lourdes 

Lote 
06  

Emp. 
Master 
Peças 

Lote 07 
Emp. G. 

M. 
Valência 

Lote 09 
Emp.  
Noem 

Medical 

03 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica - CNPJ 

209/21

2 

241 404 Não 

Consta 

340 

04 Regularidade com a Fazenda Federal 
onde for sediada a empresa.  

213 242 405  277 341 

05 Regularidade com a Fazenda Estadual 
onde for sediada a empresa 

214 243 407  278 342 e 

344 

06 Regularidade com a Fazenda Municipal 
(proponente) da sede da licitante 

215 244 408  279 343/ 

349 

07 Prova de regularidade com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

216 245 409  281  350 

08 Prova de Inexistência de Débitos 

Trabalhistas (CNDT) 

217 246 410  282  351 

 
Da Qualificação Técnica 

Item Descrição Lote 
01 

Emp. 
J.C.P  

Lote 02 
e 05 
Emp. 

Lourdes 

Lote 06  
Emp. 

Master 
Peças 

Lote 07 
Emp. G. 

M. 
Valência 

Lote 09 
Emp.  
Noem 

Medical 

09 Comprovação de que a licitante forneceu, 
sem restrição, materiais iguais ou 
semelhantes aos indicados no Objeto 
desta licitação. Comprovação por no 
mínimo 1 (um) atestado devidamente 
assinado. 

218   247 412  283 354/356 

10 Alvará de Localização e Funcionamento. 220 248 413  285  311/313 

 

Da Qualificação Econômico - Financeiro  

Item Descrição Lote 01 
Emp. 
J.C.P  

Lote 02 
e 05 
Emp. 

Lourdes 

Lote 
06  

Emp. 
Maste

Lote 
07 

Emp. 
G. M. 

Lote 
09 

Emp.  
Noem 
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r 
Peças 

Valênc
ia 

Medic
al 

11 Certidão Negativa de Falência ou 
Concordata com data de emissão de no 
mínimo 30 dias  

222 249 414/4

16 

 289 367 

 

 

Declarações 

Item Descrição Lote 01 
Emp. 
J.C.P  

Lote 02 
e 05 
Emp. 

Lourdes 

Lote 06  
Emp. 

Master 
Peças 

Lote 07 
Emp. G. 

M. 
Valência 

Lote 09 
Emp.  
Noem 

Medical 

12 Declaração de Enquadramento como 
Microempresa, Empresa de Pequeno 
Porte ou Microempreendedor Individual 
(Anexo IX)  

223 250 417  292 362 

13 Certidão Simplificado da junta comercial 
com data de emissão de no mínimo 12 
(doze) meses.  

224/225 251 418/419 293/294 365/366 

14 Declaração de Atendimento do Inciso 
XXXIII do Art. 7º da CF, na forma do 
Anexo IV.  

226 253 388  295 378 

15 Declaração Conforme Modelo Anexo V 
(fato superveniente impeditivo) 

227 252 388  296 377 

 

 

 
                               Relatório de Auditoria do Processo nº 011643/2020  
 
Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de Materiais de Proteção Individual e 
de limpeza de superfícies para atender à crescente demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 

Valor:  R$ 24.713,60 (vinte e quatro mil, setecentos e treze reais e sessenta centavos).   
 
1. INTRODUÇÃO: 

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

os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e 

efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela 

Constituição Federal de 1988 (Art. 31). 

 

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

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor 

aproveitamento dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o 

surto do “Coronavírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na 
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sequencia em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus” 

como Pandemia, após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos 

criando nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a 

dispensa em questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência 
e dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para a contratação de empresa para 
fornecimento de Materiais de Proteção Individual e de limpeza de superfícies para atender a crescente 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do Coronavirus, nos termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 
 
Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 011643/2020, que se refere 

a contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Proteção Individual e de limpeza de 

superfícies para atender à crescente demanda da Secretaria Municipal de Saúde para o desempenho de 

suas atividades, realizado através de Dispensa de Licitação enquadrada no Artigo 4º da Lei 13.979/2020. 

 

1.9 OBJETIVOS: 
 

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

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

processo de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 
1.10 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de Dispensa 

de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A contratação por meio de 

Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços indispensáveis ao atendimento da 

situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os casos fundamentados no artigo 24 da Lei 

Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 
✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 
✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 
✓ Medida Provisória nº 966. De 13/05/2020 

 

2.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

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

estudo foram: Exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

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

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

2.1 CHECK LIST 

 

CHECKLIST DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Nº do Processo: 011643/2020 

Fornecedor(es): 03 (Três) Fornecedores: SNMED Comércio e Representações Eireli ME, Semear – 
Distribuidora Eireli – EPP e Keys Consultoria e Treinamento Ltda. 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Proteção Individual e de limpeza de 
superfícies para atender à crescente demanda para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV (   ) e ( X ) Art. 4º da Lei Federal  
13.979/2020. 

Inexigibilidade - Art. 25, inciso (   ) 

Empenho: 0001312/2020 / 
0001313/2020 / 0001314/2020  

Data: Todos os 03 (três) 
Empenhos com data de 
04/12/2020 

Valor: Respectivamente R$ 
8.400,00 / R$ 14.000,00 e R$ 
2.313,60   

Pagamento: 3188/20, 3191/20, 
3192/20 

Data: 17/12/2020  Valor: R$ 14.000,00, R$ 2.296,32 e 
R$ 8.400,00 

 

Perguntas 
Sim 
Não 
N/A 

1) A aquisição foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, 
protocolado e numerado? 
 
O Processo Administrativo de nº 011643/2020, foi protocolado no dia 05/11/2020, sendo autuado, 
distribuído e organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de (01 a 143). 

 

 
 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere a Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Proteção 
Individual e de limpeza de superfícies para atender á crescente demanda para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde, decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus. 
 

Descrição / Produto Quantid
ade 

UN 

AVENTAL DESCÁRTAVEL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA TAMANHO M – 
Avental descartável impermeável, com manga longa, gramatura 50, 
confeccionado em tecido não tecido, aberto nas costas com tiras para amarrar na 
cintura e no pescoço. Tamanho M, cadastro/registro na Anvisa.    

 
 

2000 

 
 

UN  

MÁSCARA CIRÚRGICA – Máscara cirúrgica, tipo não tecido, 3 camadas, pregas 
horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico, características adicionais clip nasal 
embutido, hipoalergênica, tipo uso descartável caixa com 50 unidades.     

 
300 

 
CX 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% - incolor, pronto para uso, uso hospitalar, para fins de 
desinfecção de superfícies fixas, acondicionado em galão de 5 litros, com tampa 
rosqueável e com lacre inviolável, embalagem que contenha dados de 
identificação, procedência, lote e validade.       

 
50 

 
GL 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% - líquido incolor, límpido, uso hospitalar, medicamento 
para fins de antissepsia da pele. Apresentação: 1 litro. Embalagem que contenha 
dados de identificação, procedência, lote, validade, registro no Ministério da 
Saúde.    

 
135 

 
UN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde 
Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe sobre 
as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem sobre as 
medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019.  
 
Considerando que os materiais solicitados em anexo encontram-se com estoques reduzidos no 
almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
Considerando a Nota Técnica Covid 19 nº 76/2020 – SESA/CRO-ES – CONJUNTA em que dispõe de 
orientações sobre o atendimento odontológico durante a pandemia causada pelo COVID-19 onde 
ressalta elevado risco para a disseminação da Covid-19 na assistência odontológica, pela alta carga 
viral presente nas vias aéreas superiores dos pacientes infectados; assim como pela grande 
possibilidade de exposição aos matérias biológicos por geração de gotículas/aerossóis e pela 
proximidade que á pratica odontológica exige entre profissional e paciente. 
 
Portanto, para o cumprimento da supradita NOTA TÉCNICA, no item 2.5.1 onde informa os materiais 
indispensáveis para o atendimento odontológico, se faz necessário a aquisição dos itens descritos 
no Anexo I.       

 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo foi protocolado no dia 05/11/2020 e está compreendido no período da Pandemia em 
razão do Covid 19, e aplica-se apenas enquanto perdurar o estado de emergência de Saúde Pública 
de importância internacional, tratando-se assim de uma situação temporária conforme determina o 
Parágrafo 1º do Art. 4º da Lei 13.979/2020.  
 

 
 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – No Portal de Transparência e na ABA 
NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19: 

✓ Termo de Referência; 
✓ Quadro Comparativo de Preços; 
✓ Termo de Dispensa em nome das Empresas SNMED Comércio e Representações no valor de 

R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), Semear – Distribuidora Eireli – EPP no valor de R$ 2.313,60 
(dois mil, trezentos e treze reais e sessenta centavos) e Keys Consultoria e Treinamento 
Ltda no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); 

✓ Publicação do Termo de Dispensa da Empresa em nome das Empresas SNMED Comércio e 
Representações, Semear – Distribuidora Eireli – EPP e Keys Consultoria e Treinamento 
Ltda;     

✓ Empenho em nome das Empresas SNMED Comércio e Representações, Semear – 
Distribuidora Eireli – EPP e Keys Consultoria e Treinamento com os respectivos valores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de 
informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19 e no Portal de Transparência no dia 04/12/2020 e 
também no Diário Oficial dos Municípios - DOM/ES no dia 03/12/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

http://www.santateresa.es.gov.br/
http://www.santateresa.es.gov.br/
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O Termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
Nome do Contratado, Número CNPJ, Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega é imediata 
após o recebimento da Autorização de Fornecimento, com amparo legal no Artigo 4º, da Lei Federal 
nº 13.979/2020 e suas alterações.  

 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Constatamos a Declaração de Inidoneidade da Empresa SNMED Comércio e Representações Eireli 
ME na fl. 61, da Empresa Semear Distribuidora Eireli EPP na fl. 73 e da Empresa Keys Consultoria e 
Treinamento Ltda na fls. 79.   

 

 
 
 
Sim 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
Consta Termo de Referência nas fls. 36 a 46 assinado e aprovado pela Secretária Adjunta de Atenção 
Básica e Vigilância em Saúde, porém o mesmo encontra-se com rasuras as fls. 43, 44 e 45. 

 

 
 
 
 
Sim 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto Básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto que é a contratação de empresa para 
fornecimento de Materiais de Proteção Individual e de limpeza de superfícies para atender crescente a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde (fl.36).  
 
Constatamos a Fundamentação Simplificada da Contratação Considerando o Decreto Municipal nº 
087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde Pública no Município de Santa Teresa - ES, 
decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe sobre as medidas de enfretamento, e a Lei nº 
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem sobre as medidas para o enfrentamento da Emergência 
de Saúde Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019.  
 
Considerando que os materiais solicitados em anexo encontran-se com estoque reduzido no almoxarifado 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
Considerando a Nota Técnica Covid 19 nº 76/2020 – SESA/CRO-ES – CONJUNTA em que dispõe de 
orientações sobre o atendimento odontológico durante a pandemia causada pelo COVID-19 onde ressalta 
elevado risco para a disseminação da Covid-19 na assistência odontológica, pela alta carga viral presente 
nas vias aéreas superiores dos pacientes infectados; assim como pela grande possibilidade de exposição 
aos matérias biológicos por geração de gotículas/aerossóis e pela proximidade que á pratica odontológica 
exige entre profissional e paciente. 
 
Portanto, para o cumprimento da supradita NOTA TÉCNICA, no item 2.5.1 onde informa os materiais 
indispensáveis para o atendimento odontológico, se faz necessário a aquisição dos itens descritos no Anexo 
I.       
 
A Descrição resumida da solução apresenta Dispensa de Licitação conforme o Art. 4º da Lei Federal nº 
13.979/2020. 
 

Critérios de medição e Pagamento Em até 30 dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, 
devidamente atestadas pelo fiscal designado para o contrato. 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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pendência com a contratada, e itens (11.1 a 11.8) - fls.42. 

 
O Termo de Referência (fls. 36 a 46) contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Saúde. 
 

Item 2: Objeto – Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Proteção Individual e de 
limpeza de superfícies para para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Quantidade, 

itens e especificações dos objetos constam no anexo I. (fls.03) 
 
Item 3: Justificativa – Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de 
Emergência de Saúde Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 
19 e dispõe sobre as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem 
sobre as medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019.  
 
Considerando que os materiais solicitados em anexo se encontram com estoque reduzido no almoxarifado 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
Considerando a Nota Técnica Covid 19 nº 76/2020 – SESA/CRO-ES – CONJUNTA em que dispõe de 
orientações sobre o atendimento odontológico durante a pandemia causada pelo COVID-19 onde ressalta 
elevado risco para a disseminação da Covid-19 na assistência odontológica, pela alta carga viral presente 
nas vias aéreas superiores dos pacientes infectados; assim como pela grande possibilidade de exposição 
aos matérias biológicos por geração de gotículas/aerossóis e pela proximidade que á pratica odontológica 
exige entre profissional e paciente. 
 
Portanto, para o cumprimento da supradita NOTA TÉCNICA, no item 2.5.1 onde informa os materiais 
indispensáveis para o atendimento odontológico, se faz necessário a aquisição dos itens descritos no Anexo 
I.       
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme Artigo 4º da Lei Federal nº 
13.979/2020 e suas alterações. 
 
Item 5: Do Local e da Entrega – O Contratado procederá a entrega dos produtos no Setor de Almoxarifado 
da Secretaria Municipal de Saúde, e a entrega será imediata após o recebimento da Autorização de 
Fornecimento. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 
responsabilidade da Contratada e itens 5.1 a 5.10. (Fls. 37 a 38). 
 
Item 6: Garantias – Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses a partir do recebimento do material, os 
produtos deverão apresentar registro no Ministério da Saúde e Certificado da ANVISA, caso assim a Lei o 
exija. (fls. 38 a 39).   
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls. 39 a 40). 
 
Item 8: Obrigações da Contratante - Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fl.40). 
 
Item 9: Avaliação do Custo - O custo estimado e os respectivos valores máximos foram apurados 
mediante planilha de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, 
conforme orçamento apensados no processo e itens 9.2 e 9.3. (fl. 41). 
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor representante da 
Administração na função de “Gerente da Atenção Primária à a Saúde”. (fls. 41) e itens 10.1 a 10.3. (Fl. 41). 
 

Item 11: Pagamento - Em até 30 dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e mediante 
apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestadas pelo fiscal designado para o contrato e itens 11.1 a 
11.8 do Termo de Referência (fl. 42). 

 
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos não podendo 
ultrapassar o respectivo crédito orçamentário (Fl. 43). 
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Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes 
deste instrumento correrão através da seguinte dotação orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 012020.1012200011.073 – Enfrentamento da Emergência Covid 19; 
Elemento de Despesas: 33903000000 – Material de Consumo; 
Fonte de Recurso: 12142100000 – Recursos Ordinários - Ficha: 000078. (fls. 43). 
 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls. 43 a 45).  
 
Item 15: Das Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação. 
 
Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/93, com suas 
posteriores alterações e legislação correlata (fl. 45). 

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes 
parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas por meio de orçamentos de empresas especializadas ou 
domínio, e através de Cotação de Material / Serviços nas fls. 06 a 27, além de tentativas através de e-
mails com outras Empresas, porém sem êxito, conforme fls. 28 a 35. 

 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 012020.1012200011.073 – Enfrentamento da Emergência 
COVID - 19 
Elemento de Despesas: 33903000000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 12142100 – Recursos Ordinários 
Ficha: 0000078 
 

VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi aprovado e assinado pela Secretária Adjunta de Atenção Básica e 
Vigilância em Saúde (Folha 46) do Processo. 

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
(Regularidade fiscal e trabalhista – art. 29 da Lei 8.663/93); 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF (incluído pela Medida Provisória 
926/2020). 
 
Consta:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Não consta o Cartão CNPJ de nenhuma das 03 
Empresas vencedoras dos produtos deste processo.  
 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Consta a CND de Tributos Federais 
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das 03 (três) Empresas vencedoras da SNMED Comércio e Representações Eireli na fl. 64; da Semear 
Distribuidora Eireli - EPP na fl. 76 e da Keys Consultoria e Treinamento Ltda fl. 107; 
 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Consta a CND da Fazenda 
Pública Estadual das 03 (três) Empresas vencedoras SNMED Comércio e Representações Eireli na fl. 63, 
da Semear Distribuidora Eireli - EPP  fl. 74, e da Keys Consultoria e Treinamento Ltda na fl. 93; 
 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Consta as CNDs Municipais das 03 (três) Empresas 
vencedoras: Da SNMED Comércio e Representações Eireli do Município de Vila Velha - ES na fl. 103; da 
Semear Distribuidora Eireli - EPP do Município de Santa Teresa – ES fl. 75 e a CND Positiva de Débitos da 
Keys Consultoria e Treinamento Ltda fl. 106 do Município de Santa Teresa - ES; 
 
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Consta as Certidões de Regularidade do FGTS das 03 (três) 
Empresas vencedoras, da SNMED Comércio e Representações Eireli na fl. 66; da Semear Distribuidora 
Eireli – EPP na fl. 78 e da Keys Consultoria e Treinamento Ltda fl.95; 
 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Consta a CND de Débitos Trabalhistas das 03 (três) 
Empresas vencedoras da SNMED Comércio e Representações Eireli na fl. 65; da Semear Distribuidora 
Eireli - EPP na fl. 77 e da Keys Consultoria e Treinamento Ltda fl.95; 
 
9.7 - Declaração de: Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos 
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, Conf. Art. 7º da 
CF. – Consta no processo a referida Declaração das 03 (três) Empresas vencedoras, da Empresa SNMED 
Comércio e Representações Eireli na fl. 61, da Semear Distribuidora Eireli - EPP na fl. 73 e da Keys 
Consultoria e Treinamento Ltda na fl. 79.  

 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de Contrato de Fornecimento com nenhuma das 03 (três) empresas 
vencedoras do processo, pois a entrega dos bens é imediata e o empenho é ordinário.  

 

 
 
 
N/A 
 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
Conforme justificado no Plano de Trabalho a aquisição por dispensa levou em consideração o 
Decreto Municipal de nº 087/2020 no qual foi Declarado Situação de Emergência de Saúde Pública no 
Município de Santa Teresa – ES. 
 
O processo em questão foi Dispensa de Licitação, enquadrado no Art. 4º, da Lei Federal nº 

13.979/2020 para a contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Proteção 
Individual e de limpeza de superfícies para atender a demanda da Secretaria Municipal de 

Saúde.  
 
“nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento 
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos”; 
 
A Lei 13.979/2020 Art. 4º B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020: 
  
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de risco e segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou articulares; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 
 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em tempo 
hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa para a 
administração). 
 
Consta no processo na folha de informação pág. 96 despacho da Gerente de Almoxarifado da Saúde 
para o Setor de Contratos e Convênios solicitando se há informação de que estar em vigor de 
Contrato / Ata Vigente para os produtos solicitados neste processo.  
Em resposta o Setor de Convênios e Contratos informou que verificou que existe uma Ata de 
Registro de Preços de nº 042/2020 – da Empresa J.C.P da Silva, para o serviço solicitado. 
Porém o Gerente da Atenção Básica à Saúde informou na mesma fl. de informação pág. 96 que o 
item da Ata de nº 042/2020 (Avental) não é o mesmo da compra do processo, pois o Avental 
adquirido através desta Dispensa apresenta em sua especificação gramatura 50, já o Avental da Ata 
de Registro de Preços nº 042/2020 não possui essa especificação.     

 

 
 
 
 
 
 
Sim 

13) Consta Parecer Jurídico no Processo? 
 
Consta neste processo o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação nas Fls. 97 a 102.  
 

 
Sim 
 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam Orçamentos no Processo (fls. 06 a 27), sendo o orçamento da Empresas vencedoras nas 
respectivas fls. 09 da SNMED Comércio e Representação Eireli, fl. 24 da Semear Distribuidora Eireli – 
EPP e fl. 25 da Keys Consultoria e Treinamento Ltda possuírem o melhor valor, justificando assim a 
escolha dos fornecedores pelo Município, como demonstrado no Quadro Comparativo de Preço 
Simples conforme folhas 47 a 51. 
 
Descrição Especificação e Quantidade dos Produtos:  
 

AVENTAL DESCÁRTAVEL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA TAMANHO M – Avental 
descartável impermeável, com manga longa, gramatura 50, confeccionado em tecido não tecido, 
aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura e no pescoço. Tamanho M, cadastro/registro 
na Anvisa – 2000 Unidades; 
 

MÁSCARA CIRÚRGICA – Máscara cirúrgica, tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, 
atóxica, tipo fixação com elástico, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, 
tipo uso descartável caixa com 50 unidades – Caixa com 300 Unidades; 
 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% - incolor, pronto para uso, uso hospitalar, para fins de desinfecção de 
superfícies fixas, acondicionado em galão de 5 litros, com tampa rosqueável e com lacre 
inviolável, embalagem que contenha dados de identificação, procedência, lote e validade – 50 
Galões; 
 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% - líquido incolor, límpido, uso hospitalar, medicamento para fins de 
antissepsia da pele. Apresentação: 1 litro. Embalagem que contenha dados de identificação, 
procedência, lote, validade, registro no Ministério da Saúde - 135 Unidades.   
 
 
Média R$ de 05 Fornecedores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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Descrição do 
Produto 

Quantidade 
e Média 

dos 
Valores 

Empresa / Valor 
Unit.   / Valor 

Total 

Empresa / Valor 
Unit.   / Valor 
Total 

Empresa / 
Valor 
Unit. / 
Valor 
Total 

Empresa / 
Valor Unit. / 
Valor Total 

Empresa / 
Valor Unit. / 
Valor Total 

Item 01 - Avental 
descartável 
impermeável, 
com manga 

longa, gramatura 
50, confeccionado 

em tecido não 
tecido. 

 
 

2.000,00 
unidades 

 
 
 

Média R$ 
15,08 a 
unid. 

Filter Mask 
Equipamentos 
de Proteção 

Individual Eireli 
 

Valor Unitário 
R$ 7,90 

 
 

Total 
R$ 15.800,00 

  

SNMED – 
Comércio e 

Representações 
Eireli 

 
  

Valor Unitário 
R$ 7,00  

 
 

Total 
R$ 14.000,00 

 

FenixMed  
Comercial 
Ltda ME  

 
 

Valor 
Unitário 

R$ 14,50  
 

Total 
R$ 

29.000,00 
 

Semear 
Distribuidora 
Eireli - EPP  

 
 

Valor Unitário 
R$ 16,09 

 
 

Total 
R$ 32.180,00 

 

Lucena Com. 
De 

equipamentos 
Médicos Ltda  

 
Valor Unitário 

R$ 37,00  
 
 
 

Total 
R$ 74.000,00 

 

Item 02 - 
Máscara 

cirúrgica, tipo 
não tecido, 3 

camadas, pregas 
horizontais, 
atóxica, tipo 
fixação com 

elástico, 
características 
adicionais clip 

nasal embutido, 
hipoalergênica, 

tipo uso 
descartável caixa 
com 50 unidades.   

 
 

300 
Caixas 

 
 
 
 

Média R$ 
40,75 

 

Dental Med. Sul 
Artigos 

Odontológicos 
Ltda 

 
 

Valor Unitário 
R$ 29,90 

 
 
 

Total 
R$ 8.970,00 

 
 

Serramed – 
Produtos 

Hospitalares 
Eireli 

 
  

Valor Unitário 
R$ 35,00  

 
 
 

Total 
R$ 10.500,00 

 

Globo 
produtos 

Hospitalar
es  
 
 
 

Valor 
Unitário 

R$ 43,90  
 
 

Total 
R$ 

13.170,00 
 

Keys 
Consultoria 

e 
Treinamento

s 
 
 

Valor 
Unitário 
R$ 28,00 

 
 
 
 

Total 
R$ 8.400,00 

 

Semear 
Distribuidora 
Eireli - EPP  

 
 
 

Valor Unitário 
R$ 34,00 

 
 
 

Total 
R$ 10.200,00 

 

Item 03 - Álcool  
Etílico 70%  
incolor, pronto 
para uso, uso 
hospitalar, para 
fins de 
desinfecção de 
superfícies fixas, 
acondicionado em 
galão de 5 litros, 
com tampa 
rosqueável e com 
lacre inviolável, 
embalagem que 
contenha dados 
de identificação, 
procedência, lote 
e validade – 50 
Galões. 

 
 
 
 
 
 

50 Galões  
 
 
 
 
 

Média R$ 
47,85 

 

Filter Mask 
Equipamentos 
de Proteção 

Individual Eireli 
 
 

Valor Unitário 
R$ 49,90 

 
 
 
 
 

Total 
R$ 2.495,00 

 
 

SNMED – 
Comércio e 

Representações 
Eireli 

 
  

Valor Unitário 
R$ 49,00  

 
 
 
 
 

Total 
R$ 2.450,00 

 

Globo 
Produtos 
Hospitalar

es  
 
 
 

Valor 
Unitário 

R$ 33,90  
 
 
 
 

Total 
R$ 

1.695,00 

Semear 
Distribuidora 
Eireli - EPP  

 
 
 

Valor 
Unitário 
R$ 30,72 

 
 
 
 
 

Total 
R$ 1.536,00 

 

Keys 
Consultoria e 
Treinamentos 

 
 
 

Valor Unitário 
R$ 42,00 

 
 
 
 
 

Total 
R$ 2.100,00 

 

Item 04 – Álcool 
Etílico 70% - 
líquido incolor, 
límpido, uso 
hospitalar, 
medicamento 
para fins de 
antissepsia da 
pele. 
Apresentação: 1 
litro. Embalagem 
que contenha 
dados de 

 
 
 

135 unid. 

 
 
 

 
 

Média R$ 
9,07 a 
unid.  

Filter Mask 
Equipamentos 
de Proteção 

Individual Eireli 
 

Valor Unitário 
R$ 12,90 

 
 
 

Total 
R$ 1.741,50 

 

SNMED – 
Comércio e 

Representações 
Eireli 

 
  

Valor Unitário 
R$ 16,00  

 
 

Total 
R$ 2.160,00 

 

Globo 
Produtos 
Hospitalar

es  
 
 

Valor 
Unitário 
R$ 5,99  

 
 

Total 
R$ 808,65 

Semear 
Distribuidora 
Eireli - EPP  

 
 

Valor 
Unitário 
R$ 5,76 

 
 
 

Total 
R$ 777,60 

Keys 
Consultoria e 
Treinamentos 

 
 

Valor Unitário 
R$ 8,00  

 
 
 

Total 
R$ 1.080,00 
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identificação, 
procedência, lote, 
validade, registro 
no Ministério da 
Saúde 

  

 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, 
do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável, com potenciais fornecedores, 
demonstrando que os valores das Empresas vencedoras foram abaixo da média dos respectivos 
produtos, sendo o menor preço entre os orçamentos encaminhados ao Município fls. 06 a 27.  
 

 
 
 
Sim 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 e também no Portal de Transparência do Município na 
Aba Corona Vírus – Despesas/Contratações em 04/12/2020 e no Diário Oficial dos Municípios 
DOM/ES em 03/12/2020 de acordo com a fl. 110 do processo. 

 

 
 
 
Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
 Consta as Notas de Pré Empenho: 

• Nota de Pré Empenho de nº 201/2020 de 16/11/2020 em nome da Empresa Keys Consultoria e             
Treinamentos Ltda no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) fl. 52; 

• Nota de Pré Empenho de nº 202/2020 de 16/11/2020 da Empresa SNMED – Comércio e       
Representações Eireli no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) fl. 53; 

• Nota de Pré Empenho de nº 203/2020 de 16/11/2020 da Empresa Semear Distribuidora Eireli - 
EPP no valor de R$ 2.313,60 (dois mil, trezentos e treze reais e sessenta centavos) fl. 54. 

 
 
 
 
Sim 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minutas dos Contratos, pois não houve contratos celebrados entre o Município e as 
Empresas vencedoras do processo de Dispensa de Licitação. 

 
 
N/A 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não consta despacho do Parecer Jurídico pois não houve Minutas e nem Contratos celebrados entre 
o Município e as Empresas vencedoras. 

 
N/A 

 
 

2.2 - Constatações e Recomendações: 

 

O processo nº 011643/2020 se refere a contratação de empresa para fornecimento de Materiais de 

Proteção Individual e de limpeza de superfícies para atender à crescente demanda da Secretaria Municipal 

de Saúde para ajudar na prevenção e combate da COVID-19. 

 

Constatamos na fl. 03 o Anexo I com a descrição dos itens, unidades e quantidades. 

Descrição / Produto Quant UN 

AVENTAL DESCÁRTAVEL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA TAMANHO M – 
Avental descartável impermeável, com manga longa, gramatura 50, confeccionado 
em tecido não tecido, aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura e no 
pescoço. Tamanho M, cadastro/registro na Anvisa.    

 
 

2000 

 
 

UN  

MÁSCARA CIRÚRGICA – Máscara cirúrgica, tipo não tecido, 3 camadas, pregas 
horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico, características adicionais clip nasal 

 
300 

 
CX 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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embutido, hipoalergênica, tipo uso descartável caixa com 50 unidades.     

ÁLCOOL ETÍLICO 70% - incolor, pronto para uso, uso hospitalar, para fins de 
desinfecção de superfícies fixas, acondicionado em galão de 5 litros, com tampa 
rosqueável e com lacre inviolável, embalagem que contenha dados de 
identificação, procedência, lote e validade.       

 
50 

 
GL 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% - líquido incolor, límpido, uso hospitalar, medicamento 
para fins de antissepsia da pele. Apresentação: 1 litro. Embalagem que contenha 
dados de identificação, procedência, lote, validade, registro no Ministério da 
Saúde.    

 
135 

 
UN 

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de orçamentos com empresas especializadas ou domínio, 

e através de Cotação de Material/Serviços com potenciais fornecedores conforme (fls. 06/27). 

 

Constatamos o Termo de Referência nas fls. 36 a 46 assinado pela Secretária Adjunta de Saúde com data 

de 12 de novembro de 2020 (fl. 46), contendo no mesmo rasuras nas fls. 43 a 46.    

 

Constatamos através do Quadro Comparativo de Preços fls. 47/51 as empresas que orçaram os menores 

valores dos produtos adquiridos no processo. 

 

A Empresa SNMED Comércio e Representações Eireli - ME orçou o menor valor do produto Avental 

descartável impermeável, com manga longa no valor de R$ 14.000,00, entre todos os orçamentos 

enviados para a Secretaria Municipal de Saúde. 

 

A Empresa Keys Consultoria e Treinamentos Ltda orçou o menor valor do produto Máscara cirúrgica, 

tipo não tecido, 3 camadas no valor de R$ 8.400,00, entre todos os orçamentos enviados para a 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

A Empresa Semear Distribuidora Eireli - EPP orçou o menor valor dos produtos Álcool Etílico 70% - 

incolor, uso hospitalar, para fins de desinfecção de superfícies fixas, acondicionado em galão de 5 

litros e Álcool Etílico 70% - líquido incolor, límpido, uso hospitalar, medicamento para fins de 

antissepsia da pele. Apresentação: 1 litro, entre todos os orçamentos enviados para a Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

Constatamos na fl. 55 recomendações do Presidente da Comissão Permanente de Licitação para a 

Secretaria Municipal de Saúde: 

 

• Recomendou para o Setor de Contratos e Convênios referente a informação de haver Contrato/Ata 

vigentes para o serviço solicitado; 

• Para a Secretaria Municipal de Saúde para anexar Declaração de Idoneidade e Declaração 

conforme Art. 7º da Constituição Federal das empresas com o menor preço; 

• Juntar aos autos documentos de Habilitação Jurídica e Certidões de Regularidade Fiscais e 

Trabalhistas das empresas com o menor preço; 

• Após encaminhar à PJUR para análise e Parecer Jurídico quanto a Dispensa de Licitação. 

           

Constatamos no processo o Parecer Jurídico nas fls. 97 a 102, opinando pela legalidade da contratação 

pretendida através da Dispensa de Licitação nos termos do art. 4º da Lei nº 13.979/2020, desde que 

atendido o Art. 4º-B, caso contrário, deverá ser realizado conforme art. 4º- G, ambos da mesma Lei 

mencionada, observado o seguinte: 
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- A recomendação que sejam juntadas aos autos certidões de regularidade fiscal da do Município do 

Licitante SNMED – Comércio e Representações Eireli ME, bem como certidão de regularidade fiscal 

municipal e federal da Empresa Keys Consultoria e Treinamento Ltda; 

 

- Observe-se a necessidade de juntada aos autos de Portaria de nomeação de servidor responsável pela 

fiscalização dos contratos, consoante o art. 67 da Lei de Licitações; 

 

- Além, do parecer enaltecer a necessidade de atendimento da parte final do Art. 26 da Lei 8.666/93, quanto 

ao prazo de publicação em imprensa oficial como condição indispensável para sua eficácia. 

 

Constatamos no processo os documentos das Empresas vencedoras dos produtos do processo:   

• Nas fls. 56 a 67 da Empresa SNMED Comércio e Representações Eireli – ME; 

• Nas fls. 68 a 78 da Empresa Semear Distribuidora Eireli EPP; 

• Nas fls. 79 a 95 da Empresa Keys Consultoria e Treinamento.  

 

Localizamos na fl. 104 a Portaria SMSA/Nº 103/2019 de 06 de setembro de 2019, que dispõe sobre a 

designação de servidores para fiscalizar contratos da Secretaria/Fundo Municipal de Saúde bem como a 

sua Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo – DOM/ES do dia 10/09/2020 

na fl. 105. 

  

Localizamos nas fls. 108 a 109 do processo o Termo de Dispensa de Licitação assinado pela Secretaria 

Municipal de Saúde na data de 02 de dezembro de 2020, declarando as Empresas vencedoras: 

• Keys Consultoria e Treinamentos Ltda vencedora da Dispensa de Licitação do produto Máscara 

cirúrgica, tipo não tecido, 3 camadas no valor total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais);  

• SNMED Comércio e Representações Eireli - ME vencedora da Dispensa de Licitação do produto 

Avental descartável impermeável, com manga longa no valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil 

reais);  

• Semear Distribuidora Eireli – EPP vencedora da Dispensa de Licitação do produto Álcool Etílico   no 

valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).  

 

Constatamos na fl. 110 a Publicação do Termo de Dispensa de Licitação no DOM/ES – Diário Oficial dos 

Municípios do Estado do Espírito Santo no dia 03 de dezembro de 2020.   

 

Localizamos nas fls. 111 a 113 as Notas de Empenho: 

 

• Nota de Empenho de nº 0001312/2020 fl. 112 em nome da Empresa Keys Consultoria e 

Treinamentos Ltda no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); 

• Nota de Empenho de nº 0001313/2020 fl. 111 em nome da Empresa SNMED - Comércio e 

Representações Eireli no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); 

• Nota de Empenho de nº 0001314/2020 fl. 113 em nome da Empresa Semear Ltda no valor de R$ 

2.313,60 (dois mil trezentos e treze reais e sessenta centavos); 

 

2.2.1 Da Comparação do Preço adquirido pelo Preço praticado no mercado 

  

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com o 
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valor de mercado, constatamos através de verificação de aquisições similares no Portal de Transparência 

de Outros, Municípios, Internet, e Painel de Preços do Governo Federal e obtivemos os valores descritos 

abaixo: 

 

Tabela Comparativa 1: Produto: AVENTAL DESCÁRTAVEL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA 
TAMANHO M 

Prefeitura/Munícipio Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa 

Fornecedora 
Prefeitura de Santa 

Teresa. Adquirido em 
Dezembro 2020   

 2.000,unid. x 
R$ 7,00 =  

R$ 14.000,00   Avental 
descartável 

impermeável 
manga longa 
tamanho M 

Site Oficial do Município – Aba 
Novo Coronavírus – Despesas 

Contratadas. 
Empresa: SNMED – Comércio e 

Representações Eireli - ME 

Prefeitura de Cariacica 

Adquirido em 
Julho/2020 

800 (PC) x 
R$ 22,50 PC 
com 10 uni.)  

R$ 2,50 a unid. 

R$ 18.000,00  Avental 
descartável 

manga longa 
tam. 
único 

 
Site Oficial do Município 
Empresa: J C P da Silva 

Comercial  

Cachoeiro de 
Itapemirim 

3000 (PC) x 
R$ 21,49 PC 
com 10 uni. 

2,14 a unid. 

R$ 64.470,00 Avental 
descartável 

manga longa  
tam. único 

Site Oficial do Município 
Empresa: Hospidrogas Comércio 

Produtos Hospitalares 

 
Prefeitura de João 

Neiva 

 
2.000 unid. x 

R$ 2,65 

 
R$ 5.300,00 

Avental 
descartável 

manga longa  

 

Site Oficial do Município 
Empresa: Hospidrogas Comércio 

Produtos Hospitalares 

 
Prefeitura de Ibiraçu 

50 PC x 
R$ 44,90 PC 
com 10 uni.)  

R$ 4,49 

 
R$ 2.245,00 

Avental 
descartável 

manga longa  

 

Site Oficial do Município 
Empresa: Hospidrogas Comércio 

Produtos Hospitalares 

 
Prefeitura de Vila Velha 

 
2.000 uni. x 

R$ 4,80 

 
R$ 9.600,00 

 
Avental 

descartável 
manga longa  

tam. único 

 
Site Oficial do Município 

 

Prefeitura de Aracruz 100 uni. x  
R$ 1,99  

R$ 199,00 Avental 
descartável 

manga longa  

Site Oficial do Município 
Empresa: Globo Produtos 

Hospitalares 

 
Ao se comparar o produto Avental Descartável referente a aquisição realizada, constatamos que o preço 

praticado em nosso município foi maior em comparação com a pesquisa realizada em Portais de 

Transparência de outros Municípios do Estado. 

 

Tabela Comparativa 2: Produto: MÁSCARA CIRÚRGICA caixa com 50 Unidades. 
 

Prefeitura/ 
Munícipio 

Quantidade X Valor 
Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa 

Fornecedora 
Prefeitura de Santa 

Teresa 
300 cxs com 50 unid. a 

cx X R$ 28,00 a cx = R$ 
0,56 a unid. 

R$ 8.400,00 Máscara Cirúrgica  Site Oficial do Município 
– Aba Novo Coronavírus 
– Despesas Contratadas. 

Empresa:  

Vitória – 3 camadas 60 Cx.50 unid x 
R$ 138,50 a cx = R$ 

R$ 8.310,00 Máscara Cirúrgica Site Oficial do Município 

Portal da 
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2,30 a unid.   Transparência 

 

Jaguaré – TNT – 3 
camadas 

200 Cx. x 
R$ 166,50 = R$ 3,33 a 

unid. 

R$ 
33.300,00 

Máscara Cirúrgica Site Oficial do Município 
Empresa: S2 Doctor 

Distribuidora Eireli 

 
Vila Velha – 3 

camadas, com clipe 
nasal 

100.000 unid. x R$ 5,00 
a unid. 

R$ 
500.000,00 

Máscara Cirúrgica  
Site Oficial do Município 

Portal da 
Transparência 

 

Cariacica – 
descartável 3 ou 4 

camadas. 
 

Mascara TNT dupla 
camada 

2.000 x Cx 50 unid. x 
R$ 275,00 a cx = R$ 

5,50 a unid. 
 

2.000 x 2,00 unid. 

R$ 550.000 
 
 
 

R$ 4.000,00 
 

Máscara Cirúrgica 

 
Mascara 

descartável 

 
 

Site Oficial do Município 

Portal da 
Transparência 

 

Prefeitura de 
Itaguaçu 

adquirido em 
25/06/2020  

10 cx com 20 unid. 
Cada x R$ 450,00 a 
cx = R$ 2,25 a unid 

R$ 
4.500,00 

Máscara 
purificador de 

ar, sem 
manutenção, 

tipo peça 
semifacial 

filtrantes para 
partículas PFF2    

Site Oficial do 
Município – Portal da 

Transparência 

Prefeitura de 
Cachoeiro de 

Itapemirim 

62 cxs com 50 unid. X 
R$ 145,00 a cx = R$ 

2,90 a unid.  

R$ 
8.990,00 

Máscara 
cirúrgica 

Site Oficial do 
Município – Portal de 

Transparência 

Prefeitura de 
Jaguaré  

200 pct com 50 unid. 
Cada x R$ 166,50 o 

pct = R$ 3,33 a unid. 

R$ 
33.300,00 

Máscara 
cirúrgica 

Site Oficial do 
Município – Portal de 

Transparência 

Painel de Preços 
do Governo 

Federal 

 
Média de R$ 1,30 

R$ 1,30 Máscara 
cirúrgica 

Site Oficial do Painel 
de Preços do Governo 

Federal 

 

Ao se comparar o produto Máscara Cirúrgica com 50 unidades, referente a aquisição realizada, 

constatamos que o preço praticado em nosso Município está condizente com o valor praticado no 

mercado na comparação com a pesquisa realizada em Portais de Transparência de outros Municípios do 

Estado do Espírito Santo e no Painel de Preços do Governo Federal. 

 

Tabela Comparativa 3: Produto: ÁLCOOL ETÍLICO 70% GALÃO DE 5 LITROS  
 

Prefeitura/Munícipio Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa 

Fornecedora 
Prefeitura de Santa 

Teresa 
50 Galões x R$ 
30,72 o galão 
de 05 litros 

R$ 1.536,00 Álcool etílico 
70% Galão de 

05 Litros  

Site Oficial do Município – Aba 
Novo Coronavírus – Despesas 

Contratadas. 
Empresa: Semear Distribuidora 

Eireli - EPP 

Painel de Preços do 
Governo Federal  

Média de R$ 
29,92 o galão. 

R$ 29,92 Álcool etílico 
70% Galão de 

05 Litros 

Painel de Preços do Governo 
Federal 

Preços últimos 60 dias. 

Internet Site da 
Empresa Gimba 

R$ 34,75 o 
galão 

R$ 34,75 Álcool etílico 
70% Galão de 

 
Site de empresa especializada 
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05 Litros 
Internet Site da 

Empresa Mundial 
Química do Brasil 

R$ 30,00 o 
galão 

R$ 30,00 Álcool etílico 
70% Galão de 

05 Litros 

 
Site de empresa especializada 

 

Ao se comparar o produto Álcool etílico 70% Galão de 05 litros referente a aquisição realizada através 

deste processo, constatamos que o preço praticado em nosso Município está condizente com o valor 

praticado no mercado, na comparação com a pesquisa realizada no Painel de Preços do Governo 

Federal e na Internet em sites de Empresas especializadas. 

 

Tabela Comparativa 4: Produto: ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1 LITRO 
 

Prefeitura/Munícipio Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa 

Fornecedora 
Prefeitura de Santa 

Teresa 
136 Litros x R$ 

5,76 a unid. 
R$ 777,60 Álcool Etílico 

70% 1 Litro 
Site Oficial do Município – Aba 
Novo Coronavírus – Despesas 

Contratadas. 
Empresa: Semear Distribuidora 

Eireli – EPP 

Fundo Municipal de 
Saúde de Cachoeiro de 

Itapemirim 

1.200 unid. x 
R$ 17,00 

R$ 20.400,00 Álcool Etílico 
70% 1 Litro 

Site Oficial do Município 
Empresa: Bremem Comércio e 

Serviços Ltda ME 

Fundo Municipal de 
Saúde de Nova 

Venécia 

5.000 unid. x 
R$ 14,00 

R$ 70.000,00 Álcool Etílico 
70% 1 Litro 

Site Oficial do Município 
Empresa: MP Comércio e 

Serviços Ltda - ME 

Fundo Municipal de 
Saúde da Serra 

3.000 unid. x 
R$ 16,38 

R$ 49.140,00 Álcool Etílico 
70% 1 Litro 

Site Oficial do Município 
Empresa: Beriza Comércio de 

Limpeza Ltda 

Painel de Preços do 
Governo Federal 

1 unid. x R$ 
6,99 

R$ 6,99 
 

Álcool Etílico 
70% 1 Litro 

Painel de Preços do Governo 
Federal 

Preços últimos 60 dias. 

 

Ao se comparar o produto Álcool etílico 70% 01 litro referente a aquisição realizada através deste 

processo, constatamos que o valor adquirido pelo Município está abaixo do valor praticado no mercado, 

na comparação com a pesquisa realizada em outros Municípios do Estado do Espírito Santo e do Painel de 

Preços do Governo Federal. 

 

2.2.2 Da Falta de Documentação de Regularidade Fiscal – Artigo 4º - F da Lei 13.979/2020 

 

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados: 

 
✓ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ das 03 (Três) Empresas vencedoras da Dispensa 

de Licitação.   

 
Recomendamos que a Administração Pública anexe nos processos toda documentação exigida pela Lei 
Federal 13.979/2020. 
 
 
2.2.3 – Do Empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e Pagamento. 
 

Ainda, verificamos que o processo 0011643/2020 que foi protocolado no dia 05/11/2020 e sua tramitação 

se deu conforme as datas: 
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Empresa Pré 

Empenho 

Empenho Aut. 

Fornecim. 

Nota 

Fiscal 

Atesto da 

Nota 

Fiscal 

Liquidação Pagamento 

SNMED – 

Comércio e 

Representaç

ões Eireli - 

ME  

202/2020 de 

16/11/2020 

1313/2020 

de 

04/12/2020 

 

 

Nº 
000378/2020 

de 
04/12/2020 

Nº 002776 

de  

09/12/2020 

 

 

10/12/2020 

Nº 

0002172/2020 

de 

16/12/2020 

Nº 

0003191/2020 

de 

17/12/2020 

 

 

Empresa Pré 

Empenho 

Empenho Aut. 

Fornecim. 

Nota Fiscal Atesto da 

Nota Fiscal 

Liquidação Pagamento 

Semear 

Distribuidora 

Eireli - EPP 

Nº 

203/2020 

de 

16/11/2020 

Nº 

1314/2020 

de 

04/12/2020 

Nº 
000380/202

0 de 
04/12/2020 

Nº 010450 

de  

08/12/2020 

 

10/12/2020 

Nº 

0002173/20

20 de 

16/12/2020 

Nº 

0003191/20

20 de 

17/12/2020 

 

Em relação ao pagamento efetuado através do processo de nº 13.014/2020 para a Empresa Keys 

Consultoria e Treinamentos Ltda que foi protocolado no dia 10 de dezembro de 2020 sua tramitação 

ocorreu desta forma. 

 

Empresa Pré 

Empenho 

Empenho Aut. 

Fornecim. 

Nota Fiscal Atesto da 

Nota Fiscal 

Liquidação Pagamento 

Keys 

Consultoria 

e 

Treinamento

s Ltda 

Nº 

201/2020 

de 

16/11/2020 

Nº 

1312/2020 

04/12/2020 

Nº 
000379/202

0 de 
04/12/2020 

Nº 000.003 

de  

09/12/2020 

 

10/12/2020 

Nº 

0002179/20

20 de 

16/12/2020 

Nº 

0003188/20

20 de 

17/12/2020 

 

Fica claramente evidenciado que as Notas Fiscais foram emitidas após o Empenho e a Autorização de 

Fornecimento, e as mesmas só foram liquidadas e pagas após terem sido devidamente conferidas e 

atestadas pelo Fiscal de Contrato.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – deixa bem claro quando diz que “nenhum 

pagamento será efetuado a contratada em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência 

com a Contratada”, desta forma os pagamentos do processo 011643/2020 estão em acordo com o Termo 

de Referência. 

 

3.CONCLUSÃO:   

                             
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de Dispensa de Licitação nº: 011643/2020 

realizado pela municipalidade está amparado no Artigo 4º da Lei 13.979/20, contendo Parecer favorável 

pela Procuradoria deste Município. 

 

Constatamos o Termo de Referência nas fls. 36 a 46 assinado pela Secretária Adjunta de Saúde com 

data de 12 de novembro de 2020 (fl. 46), contendo no mesmo rasuras nas fls. 43 a 46 que 

possivelmente foram detectadas pela Procuradoria Jurídica e que deveriam ser alteradas e anexado ao 

Processo contendo um novo Termo de Referência. Porém, não constatamos tal providencia. 
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Após todas as verificações e constatações, recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde dê 

ciência deste relatório no prazo de 03 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas 

exigências para o atendimento da Lei 13.979/2020 descritas no item 2.2.2 e após, que encaminhe o 

relatório ao Setor de Compras e Licitação para ciência do mesmo.  

Ao final que retorne à esta Unidade Central de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br, na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Saúde 2020 e também no 

Portal da Transparência – Coronavírus (Covid 19) – Contratações acompanhadas pelo Controle Interno.  

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle 

Interno está à disposição para sana-los.     

 
 
 

Santa Teresa-ES, 23 de dezembro de 2020.  
 
 
 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controlador Geral Interno 

 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NA IN 05/2016 – Versão 01 – SSP - SISTEMA DE SAÚDE 
PÚBLICA 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
Em observância ao Plano Anual de Auditoria Municipal, Exercício de 2020, desenvolvemos 

inspeções nas Instruções Normativas das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de 

Santa Teresa - ES.  

 

Atendendo ao Cronograma Anual, apresentamos o Relatório de Inspeção da Instrução Normativa 

de nº 05/2016 Versão 01 e seus Anexos e Fluxograma do Sistema de Saúde Pública do Município 

de Santa Teresa - ES, que tem a finalidade de dispor sobre as Rotinas e Procedimentos dos 

Trabalhos do Setor de Vigilância Epidemiológica, bem como as ações a serem realizadas em 

conjunto com os demais Setores pertinentes ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa 

Teresa - ES. 

 

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


                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

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

 

O trabalho foi realizado no mês de janeiro de 2020, com visita ao Setor da Vigilância 

Epidemiológica da Prefeitura Municipal de Santa Teresa – ES. 

 

Para realizar o trabalho foi usado o método de questionário/entrevista, desenvolvido de acordo 

com as responsabilidades e procedimentos relacionados na Instrução Normativa ora 

inspecionada, sobre pontos de Controle das Rotinas de Trabalhos adotados. 

 O objetivo através do levantamento é analisar os procedimentos e ações da 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 a execução do levantamento das informações foram aplicados de acordo com a natureza e 

atividade da unidade inspecionada e abrangeram suas áreas de atuação.  

 

As informações foram coletadas através de entrevista com o Gerente de Vigilância em Saúde e 

pela Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura Municipal de Santa Teresa – ES. 

 

2. BASE LEGAL 

 

• Instrução Normativa nª 05/2016 - Versão 01 – Que dispõe sobre as Rotinas e Procedimentos dos 

Trabalhos do Setor de Vigilância Epidemiológica no Município de Santa Teresa – ES; 

• Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, do Congresso Nacional; 

• Lei Federal nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, do Congresso Nacional; 

• Lei Federal nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, do Congresso Nacional. 

 

3. ACHADOS 

 

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

baseada na Instrução Normativa de nª 05/2016 Versão 01 do Sistema de Saúde Pública, que 

dispõe sobre as Rotinas e Procedimentos dos Trabalhos do Setor de Vigilância Epidemiológica no 

Município de Santa Teresa - ES. 

 

Prosseguindo com o Trabalho de Inspeção na Instrução Normativa, encaminhamos ao Setor de 

Vigilância Epidemiológica a Comunicação Interna CI/UCCI nº 002/2020, solicitando as seguintes 

informações: 

 

• Informações de como é realizada à inserção dos dados de notificação e investigação dos casos 

de doenças e agravos no Sistema E-SUS – VS. (Artigo 6º - Inciso IX); 

• Como estão sendo realizados os procedimentos do Sistema de Informação de Mortalidade - SIM. 

(Artigo 8º - Inciso I). 

• Informações sobre o controle e monitoramento periódico de todas as doenças transmissíveis.      

 

4. CONSTATAÇÕES 
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4.1 Do lançamento das Notificações e Investigações de Doenças e Agravos 

 

Constatamos em visita no Setor de Vigilância Epidemiológica e de acordo com as informações da 

Coordenadora do Setor, que as inclusões dos dados de notificações e investigações dos casos de 

doenças e agravos, estão sendo realizados no Sistema E-SUS – VS em substituição ao Sistema 

SINAN citado na Instrução Normativa. 

 

 

                    Imagem da Tela do Sistema e-SUS / Vigilância em Saúde 

            

                         

 

 

                           Imagem da Tela de Notificação de Enfermidades no Sistema e-SUS 
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Constatamos também através de informações da Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, 

que os profissionais de serviços em Saúde (do Hospital e das Unidades de Saúde) não estão 

conseguindo inserir as informações diretamente no Sistema E-SUS – VS, assim sendo, após o 

atendimento dos pacientes continuam encaminhando as Fichas preenchidas de cada 

enfermidade para o Setor de Vigilância Epidemiológica, para que o mesmo faça a inclusão dos 

dados no referido Sistema.  

  

De acordo com a Coordenadora do Setor de Vigilância Epidemiológica a situação acima 

mencionada é momentânea, pois o Sistema E-SUS – VS está em fase final de ajustes e 

implantação, para funcionar com capacidade plena do controle dos dados referente às 

enfermidades monitoradas pela Vigilância Epidemiológica. 

 

 

 

 

 

 

Fichas de Investigação de Enfermidades 

Doenças Exantemáticas Febris – Sarampo/Rubéola                     
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                               Ficha de Investigação de Dengue e Febre de Chikungunya 
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                                     Ficha de Investigação sobre Esquistossomose 
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4.2 Do Procedimento para o Sistema de Informação de Mortalidade - SIM  

 

Sobre o Controle do Sistema de Informação de Mortalidade - SIM no Município, constatamos 

que o Setor de Vigilância Epidemiológica solicita os Blocos de Declaração de Óbitos junto à 

Referência Estadual através de E-mail ou Ofício. Após receber os Blocos, os mesmos são 

repassados para o Hospital regional que presta os serviços, e para as Unidades de Saúde da 

Prefeitura Municipal de Santa Teresa, conforme a necessidade. Entretanto, não há mais 

necessidade do Setor de Vigilância de enviar uma via para o Cartório, como anteriormente, 

pois é responsabilidade do Hospital ou da Unidade de Saúde entregar a via do Cartório ao 

familiar, que posteriormente deixará no mesmo.  

  

4.3 Do Controle e Monitoramento Periódico de todas Enfermidades Transmissíveis. 

 

Constatamos que o Setor de Vigilância Epidemiológica desenvolve atividades de controle e 

monitoramento periodicamente de determinadas enfermidades mencionadas na Instrução 

Normativa inspecionada. Exemplos: 

 

Identificamos que através de E-mail é enviado semanalmente a Planilha de Dengue para a 

Superintendência Regional de Saúde de Vitória - ES. 

 

Semanalmente também, são enviadas por E-mail a Planilha de Sarampo, Rubéola e Varicela 

Grave, para o Setor de Exantemáticas da Secretaria Estadual de Saúde, e a Planilha de 

Paralisia Flácida Aguda e Tétano Neonatal, para o Setor de Imunopreveníveis da Secretaria 

Estadual de Saúde. 

 

4.4 Da alteração dos Anexos e Fluxograma da Instrução Normativa inspecionada. 

 

Constatamos em entrevista com o Gerente de Vigilância em Saúde, que vários Anexos da 

referida Instrução Normativa não estão mais sendo utilizados, devendo ser alterados ou 

substituídos por outros na próxima versão da Norma.  

 

Constatamos também que o Fluxograma da Norma deverá ser alterado, pois o mesmo não 

retrata os Procedimentos e as Rotinas atuais do Setor de Vigilância Epidemiológica.       

 

5. RECOMENDAÇÕES 

 

5.1 Elaborar Nova Versão da Instrução Normativa 

 

De acordo com os fatos relatados através da entrevista e da análise das informações 

solicitadas, recomendamos que o Setor de Vigilância Epidemiológica elabore uma Nova 

Versão da Instrução Normativa de nº 05/2016 - Versão 01 do Sistema de Saúde Pública, com 

a finalidade de disciplinar as rotinas de trabalho e os procedimentos padrões de controle, 

retratando a prática das ações desenvolvidas do Setor de Vigilância Epidemiológica.   

 

5.2 Alteração dos Anexos e Fluxograma 
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Recomendamos que na próxima versão da Instrução Normativa inspecionada sejam 

alterados os Anexos e o Fluxograma, pois os mesmos não retratam as rotinas desenvolvidas 

no presente momento pelo Setor de Vigilância Epidemiológica.   

 

6. CONCLUSÃO 

 

A inspeção realizada na Instrução Normativa nº 05/2016 Versão 01, teve a finalidade de 

averiguar o Setor de Vigilância Epidemiológica, no que dispõe sobre as Rotinas e 

Procedimentos dos Trabalhos do Setor no Município de Santa Teresa - ES. 

 

As constatações e recomendações da inspeção foram descritas neste relatório, e diante de 

todos os pontos evidenciados, verificamos a necessidade de que seja elaborada uma nova 

versão da Instrução Normativa e o respectivo fluxograma, de forma a atender as Rotinas do 

Setor, visando Revisar, Normatizar e Disciplinar os Procedimentos de Trabalho, conforme 

estabelecido na Norma. 

 

Encaminhamos este Relatório de Inspeção para o Setor de Vigilância Epidemiológica, para 

ciência e adequações das recomendações sugeridas, e posteriormente que o mesmo seja 

encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde, para conhecimento e adoções das 

medidas que julgar necessárias, sendo por fim encaminhado para o Gabinete do Prefeito 

para ciência. 

  

Após todos os encaminhamentos, solicitamos a devolução do Processo a esta Unidade 

Central de Controle Interno, que orientará e acompanhará a elaboração da nova versão junto 

a Unidade Administrativa responsável pela mesma. 

 

Recomendamos que depois de elaborada a nova versão da Instrução Normativa, a mesma 

seja divulgada para os envolvidos com a finalidade de que os mesmos tenham conhecimento 

dos procedimentos a serem utilizados. 

 

Santa Teresa, 31 de janeiro de 2020. 

 
 
   Roque Brás Luchi                                                                   Douglas Luiz Novelli 
Analista Público Interno                                                          Analista Público Interno  

 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme  
Controladora Geral Municipal 

 
 
 

CHECK LIST da INSTRUÇÃO NORMATIVA - N° 05/2016 – Versão 01 

Do Sistema de Saúde Pública 

 

DA FINALIDADE - Dispõe sobre as Rotinas e Procedimentos dos trabalhos do Setor de Vigilância 
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Epidemiológica no Município de Santa Teresa-ES. 

 

CAPÍTULO IV - DA BASE LEGAL 

 
Art. 4º - A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Chefe 

do Poder Executivo, no sentido de implementação da Unidade Central de Controle Interno – UCCI, 

do Município de Santa Teresa, sobre o qual dispõem:  

I. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, do Congresso Nacional; 

II. Instrução normativa do nº 2, de 22 de novembro de 2005, do Ministério da Saúde; 

III. Lei Federal nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, do Congresso Nacional;  

IV. Lei Federal nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, do Congresso Nacional; 

V. Portaria Federal nº 2.325, de 08 de dezembro de 2003, do Ministério da Saúde; 

VI. Portaria Federal nº 2.529, de 23 de novembro de 2004, do Ministério da Saúde; 

VII. Portaria Federal nº 5, de 21 de fevereiro de 2006, da ANVISA - Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária; 

VIII. Instrução Normativa nº 1.626, de 10 de julho de 2007, do Ministério da Saúde; 

IX. Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013, do Ministério da Saúde; 

X. Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011, do Ministério da Saúde; 

XI. Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014, do Ministério da Saúde. 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

                                                        CAPÍTULO V - DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5º - As competências de cada nível do sistema de saúde, municipal, estadual e federal, 

abarcam funções de vigilância epidemiológica, porém, com graus de especificidade variáveis. As 

ações executivas são inerentes ao nível municipal e seu exercício exige conhecimento analítico da 

situação de saúde local, mas cabe aos níveis nacional e estadual, conduzir as ações de caráter 

estratégico e longo alcance. Da Coordenação de vigilância epidemiológica, compete: 

  

I- Coleta de dados; processamento dos dados coletados; análise e interpretação dos dados 

processados; recomendação das medidas de controle apropriadas; promoção das ações de 

controle indicadas; avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas e divulgação de 

informações pertinentes; 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
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II- Normatizar rotinas e procedimentos, para atuação em Vigilância Epidemiológica, no âmbito do 

município; 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

III- Identificar e analisar fatores condicionantes dos meios biológicos e ambientais na propagação 

de doenças; 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

IV- Dar apoio técnico e operacional para o desenvolvimento de programas, projetos e atividades de 

Vigilância Epidemiológica, fixando responsabilidade nos Distritos Sanitários;  

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

V- Manter fluxo sistemático e atual dos dados de investigações e inquéritos epidemiológicos, 

sobretudo às doenças de notificação compulsória; 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

VI- Exercer outras competências correlatas. 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

                                              CAPÍTULO VI - DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 6º - São procedimentos para o Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN: 

a) Dar apoio técnico às unidades de saúde notificantes; 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

b) coletar, digitar e consolidar os dados conforme os mesmos vão chegando ao setor, 

provenientes de unidades notificantes; 

c) Os dados são gerados a partir da ficha de notificação.  

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

d) Enviar os dados ao nível Estadual através de um lote gerado pelo sistema e enviado por 

e-mail toda semana;  

R = Ferramenta inserida no E-SUS-VS.  

Sim (    ) Não (    ) Não se aplica ( X ) 
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e) Avaliar a regularidade, completitude, consistência e integridade dos dados e duplicidade de 

registros, efetuando os procedimentos definidos como de responsabilidade do Município, 

para a manutenção da qualidade da base de dados; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

f) Realizar análises epidemiológicas e operacionais; 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

g) Realimentar os dados e divulgar informações e análises epidemiológicas; 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

h) Executar a rotina do “fluxo de retorno” para obter os casos residentes notificados por outros 

Municípios do Estado;  

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

i) Solicitar blocos do SINAN para a Referência Estadual através de e-mail ou ofício, conforme 

a demanda do serviço; Anexo I. 

R = Não é utilizado mais blocos do SINAN.  

Sim (    ) Não (    ) Não se aplica ( X ) 

  

j) O sistema é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de 

doenças e agravos constantes da lista nacional de doenças de notificação compulsória. 

R = Ferramenta inserida no E-SUS - VS 

Sim (    ) Não (    ) Não se aplica ( X ) 

 

Art. 7º - São procedimentos para o Sistema de Informação de Nascidos Vivos - SINASC: 

I. A vigilância epidemiológica solicita os blocos de Declaração de Nascidos Vivos para 

Referência Estadual através de e-mail ou ofício. Após receber os blocos os mesmos são 

repassados para o Hospital Madre Regina Protmann conforme a necessidade do serviço; 

Anexo II. 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

II. Quando houver um nascimento no Hospital Madre Regina Protmann eles preenchem a 
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Declaração de Nascidos, e no início de cada mês envia o lote a Vigilância Epidemiológica 

contendo todas as Declarações de Nascidos preenchidas do mês anterior;  

a. Essas Declarações de Nascidos são digitadas, e é gerado um lote mensal que é 

enviado por e-mail para a Referência Estadual. 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

III. Encaminhar ofício para o hospital para que tenham conhecimento sobre a completitude dos 

dados, e assim solicitando maior rigor referente ao preenchimento e qualidade dos dados.  

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 8º - São procedimentos para o Sistema de Informação de Mortalidade - SIM: 

I. A vigilância epidemiológica solicita os blocos de Declaração de Óbito para a Referência 

Estadual através de e-mail ou ofício. Após receber os blocos, os mesmos são repassados para 

o Hospital Madre Regina Protmann, unidades de saúde ou cartório, conforme a necessidade do 

serviço; Anexo III 

R = Entretanto não são mais repassados para os Cartórios. 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

II. Todo início de mês a Vigilância Epidemiológica recebe as Declarações de Óbitos do mês 

anterior preenchidas pelo Hospital Madre Regina Protmann, e os registros de óbitos feitos pelos 

cartórios. Os cartórios que não tiveram nenhum registro de óbito durante o mês, estes devem 

enviar uma Declaração Negativa. Após conferir as declarações, estas são enviadas para a 

Referência Estadual, acompanhadas de um Ofício; 

R = Entretanto os Cartórios que não tiveram nenhum registro de óbito durante o mês, não  

necessitam de enviar negativa. 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

III. Acompanhar e monitorar o sistema de mortalidade semanalmente através do site 

www.sim.gov.br.  

a. Ao constar no sistema algum óbito (materno/infantil), a vigilância epidemiológica 

encaminha os formulários para que as equipes de saúde procedam com a investigação 

do óbito e devolução do formulário para alimentação dos dados no sistema; 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

IV. Encaminhar ofício para o Hospital/Médicos solicitando esclarecimentos relativos à causa 

básica dos óbitos, quando eles não preencherem a Declaração de Óbito de forma correta. 

Esse ofício é enviado sempre que a Referência Estadual nos solicitar.  
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R = Esse procedimento não é realizado pelo Setor.  

Sim (    ) Não (    ) Não se aplica ( X ) 

 

Art. 9º - São procedimentos para o Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas - MDDA: 

a) Os casos de diarreia atendidos nas unidades de saúde e hospital deverão ser registrados 

diariamente na Planilha de Casos de Diarreia, conforme o calendário de semanas 

epidemiológicas.  

a. Essa planilha deve ser enviada semanalmente à Vigilância Epidemiológica, para a 

consolidação e alimentação dos dados no sistema; Anexo IV  

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 10 - São procedimentos para o Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL: 

I. A vigilância Epidemiológica utiliza esse programa em conjunto com a técnica do 

Laboratório Municipal. O setor de laboratório é responsável pelo cadastro das amostras de 

exames e o envio das mesmas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado Espírito 

Santo, enquanto a vigilância é responsável pelo monitoramento e a impressão dos exames 

diariamente. 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

  

Art. 11 - Além dos sistemas de informações citados acima, a vigilância desenvolve outras atividades, como:  

I. Planejar em conjunto com os demais setores da Secretaria Municipal de saúde o 

cronograma de ações a serem desenvolvidas durante o ano; 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

II. Pedido Mensal de preservativos através de Ofício para a Referência Estadual das Doenças 

sexualmente transmissíveis-DST/AIDS; 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

III. Enviar semanalmente por e-mail para a Superintendência Regional de Saúde de Vitória/ES, 

a Planilha de Dengue; Anexo V 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

IV. Enviar semanalmente por e-mail para o setor de Exantemáticas da Secretaria Estadual de 

Saúde a Planilha de Sarampo/Rubéola e Varicela Grave; Anexo VI e VII 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
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V. Enviar semanalmente por e-mail para o setor de Imunopreveníveis da Secretaria Estadual 

de Saúde a Planilha de Paralisia Flácida Aguda e Tétano Neonatal; Anexo VIII e IX 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

VI. Planejar, organizar e operacionalizar as campanhas de doação de sangue em parceria com 

o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Espírito Santo e o Hospital Madre Regina 

Protmann; 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

VII. Investigação dos Agravos de Notificação; 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

VIII. Organizar capacitações/treinamentos para os profissionais de saúde do Município em 

conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde; 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

IX. Programa Tuberculose e Hanseníase; 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

X. Confecção de Memorandos e Ofícios;  

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

XI. Divulgação das informações e análises epidemiológicas através de relatórios; 

 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

XII. Avaliação dos indicadores pactuados em conjunto com os demais setores da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

R = Entretanto a avaliação e monitoramento estão inseridos na pactuação da Secretaria  

Municipal de Saúde - SMSA. 

Sim ( X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Sugestão do Setor de Vigilância Epidemiológica: 
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Alguns procedimentos do Setor de Vigilância Epidemiológica sofreram alterações com a 

inserção e mudança nos programas, formulários e fluxos de trabalho necessitando assim, 

de atualização da Instrução Normativa.  

 

Nome do Servidor: Kelly Zucotolo Totola 

Função: Coordenadora da Vigilância Epidemiológica 

 

Nome do Servidor: Douglas Ribeiro Santana 

Função: Gerente de Vigilância em Saúde 
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ANEXO IV 
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                                                             Anexo VI 
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Anexo VII 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

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

 

ANEXO VIII 
 

NOTIFICAÇÃO NEGATIVA SEMANAL DE PFA 
 

DESTINO: SESA/ IMUNIPREVINÍVEIS/ G T PÓLIO FAX: 0XX27- 3137-
2394/2311 

A/C: DRA. VALÉRIA N. DIAS 
ORIGEM: SANTA TERESA 

TEL: 3259-3855 
RESPONSÁVEL: 
 
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N º               DATA DE ENVIO:  

REGIONAL/ 

MUNICÍPÍO 

N.º FONTES 
NOTIFICANTE

S 

NOT. NEG. 
OPORTUNA 

NOT. POS. 
OPORTUN

A 

NOT. POS 
N/ 

OPORTUNA 

NÃO 
NOTIFICOU 

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL 
     

 

 

 
 

◼ NOT. NEG. OPORTUNA: É a notificação para a SESA, toda Terça-feira, onde é notificada a 

ausência de casos de PFA na Semana Epidemiológica anterior. 
 NOT. POS. OPORTUNA: É a notificação para a SESA, toda Terça-feira, de um ou mais casos de 

PFA na semana anterior.  E enviar também a(s) ficha(s) Epidemiológicas com urgência e preenchidas. 
 NOT. POS. N/OPORTUNA: É a notificação para a SESA, toda Terça-feira, de um ou mais casos de 

PFA ocorridos antes da semana anterior.  Ex.: casos descobertos em Busca Ativa.  Devem enviar a(s) 
ficha(s) preenchidas. 

 NÃO NOTIFICOU: É a fonte notificadora que até Terça-feira ela não diz se tem ou não casos de 
PFA, chamada not. Silenciosa. 
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                                                           ANEXO IX 

 
NOTIFICAÇÃO NEGATIVA SEMANAL DE TÉTANO NEONATAL 
 
DESTINO: SESA/IMUNIPREVINÍVEIS/TÉTANO NEONATAL 
FAX: 0XX27- 3137-2394/2311  
ORIGEM: SANTA TERESA 
TEL: 3259-3855 
Responsável:  
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA:  
DATA DE ENVIO:  

 

REGIONAL/ 

MUNICÍPÍO 

N.º FONTES 
NOTIFICANTES 

NOTIFICAÇÃO 
NEGATIVA 

NOTIFICAÇÃO 
POSITIVA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total    

  
 

 

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

Transparência – Portal da Controladoria –Inspeção. 

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

Não houve nenhum processo de Tomada de Contas especial ou Procedimento administrativo instaurado 

no exercício de 2020 no Fundo Municipal de Saúde. 

 
 

 

Santa Teresa-ES, 23/12/2020 

 

 

 

 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controlador Geral Interno 

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

