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mil reais).  

 

 

Objetivo da Auditoria: verificar a legalidade dos procedimentos licitatórios, dispensas e inexigibilidade.  

 

Período Auditado:      Exercício de 2015 Nº Servidores da equipe: 01 

 

Equipe Técnica 

 

Nome Cargo Matrícula 

Joaquim José Bono da Silva 
Coordenador do Núcleo de Controle 

Interno 
027 

   

Data da Emissão:   02/01/2015 

 

Visto do Responsável pelo Órgão: 

 

Data: 02 de janeiro de 2015 

 

Cargo ou Função: Coordenador do Núcleo de Controle Interno 

 

Nome: Joaquim José Bono da Silva 

 

 

Aprovação:  Em 02/01/2015 

 

 

EVERALDO JOSÉ DOS REIS 

Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

mailto:camaramun@veloxmail.com.br/Site:wwwcamarasgp.es.gov.br


 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

Núcleo de Controle Interno 
 

Rua Ivan Luiz Barcellos, 104 – Glória – Cx. Postal 55 - CEP 29780 000 - São Gabriel da Palha-ES    
TELEFAX: (027) 3727-2252 - E-mail: camaramun@veloxmail.com.br/Site:wwwcamarasgp.es.gov.br 

CNPJ (MF) 27.554.914/0001-50 

 

OF. CI. Nº 004/2016                                  São Gabriel da Palha, em 22 de junho de 2016. 

 

 

 

Exmº Senhor 

EVERALDO JOSÉDOS REIS 

DD. Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha. 

São Gabriel da Palha – ES. 

   

 

 

ASSUNTO: Encaminha Relatório da Ação de Auditoria Nº. 004 - Verificação dos 

procedimentos para aquisição de Bens e Serviços mediante Licitação, inclusive dispensa e 

inexigibilidade 

 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

 

Tendo em vista a realização da inspeção interna no exercício de 2015 sobre os procedimentos 

para aquisição de Bens e Serviços mediante Licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade, 

apresentamos o relatório do Núcleo de Controle Interno com comentários e sugestões sobre os 

problemas que vieram ao nosso conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de 

inspeção. 

 

Sem mais, ficamos como nos cumpre ao inteiro dispor de V.Sa. para quaisquer 

esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários a respeito do presente relatório. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

 

 

 

JOAQUIM JOSÉ BONO DA SILVA 

Coordenador do Núcleo de Controle Interno 
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C E R T I D Ã O 

 

 

 

Certifica conhecimento do relatório emitido 

pelo Núcleo de Controle Interno da Câmara 

de São Gabriel da Palha - ES 

 

 

 

Eu, Everaldo José dos Reis, Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, Estado 

do Espírito Santo, em cumprimento as normas legais pertinentes a Controle Interno, 

CERTIFICO, para os devidos fins de prova que, recebi do Responsável pelo Núcleo de 

Controle Interno o RELATÓRIO referente ao exercício de 2015 sobre os procedimentos para 

aquisição de Bens e Serviços mediante Licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade, emitido 

em atendimento ao disposto das Instruções Normativas, expedida pelo Tribunal de Contas do 

Estado de Espírito Santo, do qual confirmo ter tomado conhecimento das conclusões nele 

contida, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar. 

 

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito. 

 

 

 

São Gabriel da Palha - ES,  22 de junho de 2016. 

 

 

 

 

 

EVERALDO JOSÉ DOS REIS 

Presidente 
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NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO 

 

 

RELATÓRIO DA ANÁLISE DOS AUTOS DO PROCESSO DE 

LICITAÇÃO, MODALIDADE CARTA CONVITE, TOMADA DE 

PREÇOS, CONCORRÊNCIA, PREGÃO PRESENCIAL E NOS 

PROCESSOS DE DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE SUPERIORES AO 

VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).  

 

 

 

 

 

EXERCÍCIO  

2015 
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RELATÓRIO EMITIDO PELO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO 

DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório emitido pelo Núcleo de Controle Interno 

do Poder Legislativo Municipal, em atendimento ao 

disposto no Art.74 da Constituição Federal, Arts. 75 

a 80 da Lei nº 4.320/1964 e Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, consolidada e Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002. 
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Entidade: Câmara Municipal de São Gabriel da Palha-ES 

    

Gestor do período: Everaldo José dos Reis 

 

Unidade responsável: Diretoria de Compras, Licitações, 

Almoxarifado e Patrimônio 

 

Assunto: Análise dos autos do processo de licitação, modalidade 

carta convite, tomada de preços, concorrência, pregão presencial e 

nos processos de dispensas e inexigibilidade superiores ao valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais).  
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1 - Considerações Preliminares 

 

Almeja-se com a realização desta Ação de Auditoria, avaliar os procedimentos de 

licitação, verificar o cumprimento das legislações pertinentes e os controles internos a fim de 

se verificar se os procedimentos realizados estão isentos de impropriedades que podem levar a 

uma má utilização dos recursos públicos.  

 

Licitação é um procedimento administrativo formal, isonômico, de observância 

obrigatória pelos órgãos/entidades governamentais, realizado anteriormente à contratação, 

que, obedecendo à igualdade entre os participantes interessados, visa escolher a proposta 

mais vantajosa à Administração, com base em parâmetros e critérios antecipadamente 

definidos em ato próprio (instrumento convocatório).  

 

O procedimento administrativo licitatório é integrado por atos e fatos da Administração 

e dos licitantes que se propõem a participar da competição. Exemplos destes atos 

e fatos por parte da Administração: o edital ou convite, o recebimento das propostas, 

a habilitação, a classificação, a adjudicação, o julgamento de recursos interpostos pelos 

interessados, a revogação, a anulação, os projetos, as publicações, anúncios, atas, etc. 

Por parte dos particulares licitantes, podem ser citadas: a retirada do edital, a proposta, 

a desistência, a prestação de garantia, a apresentação de recursos e as impugnações. 

 

A obrigatoriedade do procedimento licitatório está fundada no art. 37, XXI, da 

Constituição Federal (CF), que fixou o procedimento como obrigatório para a contratação de 

obras, serviços, compras e alienações, ressalvados os casos especificados na legislação. 

 

Nesse sentido, foram editadas as Leis nº 8.666/1993 (que é a 

Lei Geral de Licitações e Contratos válida para toda a Administração Pública) e a Lei nº 

10.520/2002 (que criou o pregão, modalidade aplicável à Administração Direta e Indireta 

de todos os entes federativos, e de quaisquer dos Poderes). 

 

As informações apresentadas neste Relatório tiveram por fonte de dados: 

 

 Consultas sistêmicas e periódicas ao Sistema de Controle de Contabilidade, 

implantado no âmbito da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha-ES; 

 

 Os Processos de Licitação enviados a este Núcleo de Controle Interno. 

 

 

2 - Licitação na Modalidade Pregão – Forma Presencial 

 

Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou pela 

prestação de serviços comuns é feita por meio de proposta escrita, permitindo-se aos 

licitantes a alteração dos preços por meio de lances verbais, em sessão pública. 

 

Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos no objeto do edital, por intermédio de 

especificações usuais praticadas no mercado. 
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3 – Da Análise Procedida: 

 

Esta Unidade está se manifestando no sentido de, à vista das circunstâncias próprias de 

cada processo licitatório e na avaliação prévia das implicações legais a que está submetida a 

Câmara Municipal, dar a Assessoria pertinente, a título de orientação e assessoramento, 

ressaltando-se que, no caso de haver irregularidades, as mesmas serão inexoravelmente 

apontadas em Auditoria Própria.  

 

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos dos Processos 

Licitatórios encaminhados pela Diretoria de Finanças e Gestão Fiscal, refletidos nos checklists 

desenvolvido para subsidiar o Núcleo de Controle Interno do Poder Legislativo na análise, 

conforme demonstrado abaixo: 

 

3.1 - Processo nº 25.728/2015 – Pregão Presencial nº 001/2015 

 

Tratam os autos de procedimento licitatório na modalidade Pregão, tipo “Presencial”, 

objetivando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de pão e 

complementos para lanche dos Servidores e Vereadores do Poder Legislativo. 

 
 

3.1.1 Se o procedimento administrativo de licitação foi realizado com base 

0em requisições e autorizado pela autoridade competente 

Sim 

3.1.2 Se quando cabível, o processo de estimativa de impacto 

orçamentário-financeiro integra o processo licitatório 

Sim 

3.1.3 Se foi anexado ao processo uma cópia do ato de designação do 

Pregoeiro e Equipe de Apoio  

Sim 

3.1.4 Se a licitação foi planejada e elaborada de forma clara e objetiva, 

constando definição adequada do objeto, descrição do item com 

especificação completa, quantidade, valor estimado, recurso 

orçamentário, local solicitante e finalidade através de abertura de 

processos, numeradas, autorizadas pela autoridade competente e 

publicadas de forma regular 

Sim 

3.1.5 Se foi feita a reserva do saldo orçamentário para que o empenho da 

despesa fosse realizado regularmente após a contratação do licitante 

vencedor com certificação do Setor de Contabilidade 

Sim 

3.1.6 Se a licitação está enquadrada na modalidade cabível, considerando a 

natureza da despesa de forma a evitar o seu fracionamento 

Sim 

3.1.7 Se consta no processo minutas do Edital e do Contrato seguindo 

orientações Legais com parecer prévio do Jurídico aprovando – os 

Sim 

3.1.8 Se as minutas do Edital e do Contrato foram rubricadas/assinadas e 

anexado ao respectivo processo 

Sim 

3.1.9 Se quando cabível, as propostas foram recebidas pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio e protocoladas  

Sim 

3.1.10 Se as deliberações do Pregoeiro e Equipe de Apoio foram registradas 

em atas 

Sim 

3.1.11 Se em caso de obras e serviços, o projeto básico, o projeto executivo, 

o orçamento estimado em planilhas e a minuta do contrato foram 

anexados ao ato convocatório 

 NA 

3.1.12 Se consta na minuta do contrato que a contratada deverá apresentar 

os comprovantes de pagamento referentes ao INSS e FGTS dos 

 NA 
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trabalhadores da obra do mês anterior e no término da obra 

3.1.13 Se os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das 

tomadas de preços e concursos foram publicados na forma da lei 

 NA 

3.1.14 Se as licitações na modalidade convite foi convidado no mínimo três 

licitantes 

 NA 

3.1.15 Se a cada novo convite para objeto idêntico ou assemelhado, a 

administração convidou no mínimo três fornecedores e/ou 

prestadores 

 NA 

3.1.16 Se as licitações na modalidade convite, há comprovação da 

publicidade, permitindo a ampla participação de fornecedores ou 

prestadores para que sejam cadastrados 

 NA 

3.1.17 Se quando ocorreu à impossibilidade da obtenção do número mínimo 

de três interessados na modalidade convite, ficou caracterizado nos 

autos do processo as limitações de mercado, manifesto desinteresse 

dos convidados, sendo imprescindível a declaração expressa do 

convidado de que não pretende participar do pleito 

 NA 

3.1.18 Se foi anexado ao processo licitatório o comprovante de entrega do 

convite ou da publicação do aviso de licitação e o prazo mínimo em 

dias entre o recebimento das propostas ou realização do pleito 

 NA 

3.1.19 Se em tomada de preços, os licitantes presentes ao pleito foram 

previamente cadastrados no prazo cabível que antecedem o 

recebimento das propostas 

 NA 

3.1.20 Se nos casos em que houver interposição de recursos, foram 

observados os prazos estabelecidos em lei 

 NA 

3.1.21 Se foi promovido abertura dos envelopes contendo a documentação 

de habilitação dos licitantes e respectivas devoluções dos envelopes 

aos concorrentes inabilitados, contendo as propostas, nos casos em 

que não houve recurso ou após seu indeferimento 

Sim 

3.1.22 Se a abertura dos envelopes contendo a documentação para 

habilitação dos proponentes foi aguardado o prazo legal para recurso  

NA 

3.1.23 Se houve conferência da autenticidade e datas de validades das 

certidões, e no caso de certidão digital se foi impresso o histórico da 

empresa ou validação da certidão 

Sim 

3.1.24 Se os documentos da habilitação e proposta em cada processo foram 

rubricados pelos membros da comissão e pelos licitantes presentes 

Sim 

3.1.25 Se o resultado da licitação foi homologado e adjudicado pela 

autoridade competente 

Sim 

3.1.26 Se foi convocado regularmente o interessado para assinar o termo de 

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 

prazo e condições estabelecidos no edital 

Sim 

Legenda: S = Sim, N = Não, NA = Não se Aplica 

 

3.2 - Processo nº 26.046/2015 – Pregão Presencial nº 002/2015 

 

Tratam os autos de procedimento licitatório na modalidade Pregão, tipo “Presencial”, 

objetivando a aquisição de materiais e equipamentos permanentes de informática, para 

atender as necessidades das diversas Unidades Administrativas da Câmara Municipal de São 

Gabriel da Palha. 
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3.2.1 Se o procedimento administrativo de licitação foi realizado com base 

em requisições e autorizado pela autoridade competente 

Sim 

3.2.2 Se quando cabível, o processo de estimativa de impacto 

orçamentário-financeiro integra o processo licitatório 

Sim 

3.2.3 Se foi anexado ao processo uma cópia do ato de designação da 

Comissão de Licitação  

Sim 

3.2.4 Se as licitações foram planejadas e elaboradas de forma clara e 

objetiva, constando definição adequada do objeto, descrição do item 

com especificação completa, quantidade, valor estimado, recurso 

orçamentário, local solicitante e finalidade através de abertura de 

processos, numeradas, registradas em livro, autorizadas pela 

autoridade competente e publicadas de forma regular 

Sim 

3.2.5 Se foi feita a reserva do saldo orçamentário para que o empenho da 

despesa fosse realizado regularmente após a contratação do licitante 

vencedor com certificação do Setor de Contabilidade 

Sim 

3.2.6 Se a licitação está enquadrada na modalidade cabível, considerando a 

natureza da despesa de forma a evitar o seu fracionamento 

Sim 

3.2.7 Se constam no processo minutas do Edital e do Contrato seguindo 

orientações Legais com parecer prévio do Jurídico aprovando – os 

Sim 

3.2.8 Se as minutas do Edital e do Contrato foram rubricadas/assinadas 

pelo Jurídico e anexado ao respectivo processo 

Sim 

3.2.9 Se quando cabível, as propostas foram recebidas pela Comissão de 

Licitação e protocoladas  

Sim 

3.2.10 Se as deliberações da Comissão de Licitação em cada processo 

foram registradas em atas 

Sim 

3.2.11 Se em caso de obras e serviços, o projeto básico, o projeto executivo, 

o orçamento estimado em planilhas e a minuta do contrato foram 

anexados ao ato convocatório 

 NA 

3.2.12 Se consta na minuta do contrato que a contratada deverá apresentar 

os comprovantes de pagamento referentes ao INSS e FGTS dos 

trabalhadores da obra do mês anterior e no término da obra 

 NA 

3.2.13 Se os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das 

tomadas de preços e concursos foram publicados na forma da lei 

Sim 

3.2.14 Se as licitações na modalidade convite foi convidado no mínimo três 

licitantes 

 NA 

3.2.15 Se a cada novo convite para objeto idêntico ou assemelhado, a 

administração convidou no mínimo três fornecedores e/ou 

prestadores 

 NA 

3.2.16 Se as licitações na modalidade convite, há comprovação da 

publicidade, permitindo a ampla participação de fornecedores ou 

prestadores para que sejam cadastrados 

 NA 

3.2.17 Se quando ocorreu à impossibilidade da obtenção do número mínimo 

de três interessados na modalidade convite, ficou caracterizado nos 

autos do processo as limitações de mercado, manifesto desinteresse 

dos convidados, sendo imprescindível a declaração expressa do 

convidado de que não pretende participar do pleito 

 NA 

3.2.18 Se foi anexado ao processo licitatório o comprovante de entrega do 

convite ou da publicação do aviso de licitação e o prazo mínimo em 

dias entre o recebimento das propostas ou realização do pleito 

 NA 
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3.2.19 Se em tomada de preços, os licitantes presentes ao pleito foram 

previamente cadastrados no prazo cabível que antecedem o 

recebimento das propostas 

 NA 

3.2.20 Se nos casos em que houver interposição de recursos, foram 

observados os prazos estabelecidos em lei 

 NA 

3.2.20 Se foi promovido abertura dos envelopes contendo a documentação 

de habilitação dos licitantes e respectivas devoluções dos envelopes 

aos concorrentes inabilitados, contendo as propostas, nos casos em 

que não houve recurso ou após seu indeferimento 

Sim 

3.2.21 Se a abertura dos envelopes contendo a documentação para 

habilitação dos proponentes foi aguardado o prazo legal para recurso  

NA 

3.2.22 Se houve conferência da autenticidade e datas de validades das 

certidões, e no caso de certidão digital se foi impresso o histórico da 

empresa ou validação da certidão 

Sim 

3.2.26 Se os documentos da habilitação e proposta em cada processo foram 

rubricados pelos membros da comissão e pelos licitantes presentes 

Sim 

3.2.27 Se o resultado de cada processo de licitação foi homologado e 

adjudicado pela autoridade competente 

Sim 

3.2.25 Se foi convocado regularmente o interessado para assinar o termo de 

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 

prazo e condições estabelecidos no edital 

Sim 

Legenda: S = Sim, N = Não, NA = Não se Aplica 

 

3.3 -  Processos Licitatórios e TCE 
 

3.3.1 Os processos licitatórios com valor enquadrável foram enviados ao 

TCE no prazo legal 

 NA 

Legenda: S = Sim, N = Não, NA = Não se Aplica 

 
 

Foi procedida a análise quanto à legalidade e verificação das demais formalidades, bem 

como no que tange a atuação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, na execução das atribuições e 

atos realizados de Abertura e Julgamento de Processos Licitatórios. 

 

Compulsando os autos, diante da análise dos referidos Processos Licitatórios, realizado 

por este Núcleo de Controle Interno, até o presente momento, s.m.j., não restou registrada 

qualquer irregularidade a ser apontada no procedimento. 

 
 

4 – Conclusões 

 

As conferências e análises realizadas nos Processos nº025728/2015- Pregão Presencial 

nº01/2015 e Processo nº026046/2015 - Pregão Presencial nº 02/2015, não foi constatada 

qualquer irregularidade capaz de causar danos ao erário.  

 

O que se notou foram algumas impropriedades formais que foram regularizadas 

diretamente com o setor envolvido, como a ausência de assinaturas, autorização para 

realização do certame, justificativas quanto a aquisição direta para itens fracassados, bem 

como a necessidade de maior planejamento quanto ao quantitativo, temporalidade e 
composição do objeto, tendo ocorrido a revisão do planejamento de compras no decurso do 
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Processo, o que provoca perda de prazos, delongas desnecessárias e ineficiência quanto ao 
suprimento.  

 

 

 

São Gabriel da Palha, em 13 de abril de 2016. 

 

 

 

JOAQUIM JOSE BONO DA SILVA 

Coordenador do Núcleo de Controle Interno 
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