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Da: Unidade Central de Controle lnterno 

s1M~LOPES 
Controladora lnterno Municipal 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos pre cestos de estima e consideracao. 

Ressaltamos que daremos clencia ao gestor municipai dos relat6rios finais de todas as auditorias realizadas, 
bem coma algumas das Secretarias Municipais das inconsistencias detectadas. 

Portanto, solicitamos que ate no prazo de 25 de janeiro de 2019, sejam remetidas as analises dos relat6rios 
finals, para propiciar a introducao das provldencias necessarias e recomendadas. 

Dessa forma, segue o relat6rio final, para analise e conslderacces, possibilitando apontamentos, 
complementos e ate mesmo observacoes, caso discordem de alguma recornendacao, para que as 
provldenclas para lmplernentacao sejam iniciadas, a fim de que a auditoria efetivamente apresente 
resultados concretos, perceptfveis e produtivos. 

A auditoria ocorreu no Setor de ticltacoes e Contratos e no Setor de Compras, atraves da Ordem de Servic;:o 
SCI n2 003/2018, conforme se depreende das Normas de Auditoria Governamental (NAG 1102) e a lnstrucao 
Normativa SCI N° 002-12 - Versao 03, Sistema de Controle lnterno do Municfpio, regulamentadas pelo 
Decreto n2 239/2018. Os exames foram efetuados par selecao de itens, conforme escopo do trabalho definido 
na Matriz de Planejamento, Matriz de Achados e no Plano Amostral, apllcavel a area selecionada e 
documentos examinados, com o objetivo de acompanhar e avaliar a eficacia dos procedimentos de gestao ea 
analise sisternatica no ambito da organlzacao, com o prop6sito de obter mais eflclencla nas rotinas 
implementadas. 

A Unidade Central de Controle lnterno, com base nas obrigacoes perante o Tribunal de Contas do Estado do 
Espirito Santo - TCEES, vem apresentar o relat6rio final da auditoria realizada, referente as contratacoes par 
dispensa e inexigibilidade de licitac;:ao realizadas no 12 semestre/2018. A auditoria contempla o PAAI 2018, 
implantado pelo Decreto 540/2017 e alterado posteriormente pelo Decreto 149/2018, que compreende 
auditorias no arnblto do Sistema de Tributos - STB e os ltens de Auditorias dispostas na Tabela Referencial da 
lnstrucao Normativa n° 43/2017 do TCEES. 

Prezada Comissao Permanente de t.icltacao: 

Afonso Claudio, 29 de novembro de 2018. 

UCCIOF.N°267/2018 
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Sao apllcaveis no ambito da Prefeitura Municipal de Afonso Claudio - ES as Normas de 

Auditoria Governamental (NAG's), as Normas Brasileira de Auditoria Apllcaveis ao Setor 

Publico (NB ASP) e a lnstrucao Normativa SCI N° 002-12 - VERSAO 02, Sistema de Controle 

lnterno do Municfpio, regulamentadas pelo Decreto n2 239/2018, dessa forma, os trabalhos 

foram conduzidos mediante a execucao dos procedimentos abaixo detalhados, quais sejam: 

Ordem de service - OS: Documento utilizado para comunicar a equipe o inlcio dos trabalhos 

de auditoria, e apresentar em linhas gerais, o objetivo do trabalho a ser executado e solicitar o 

apoio necessario ao born desempenho das atividades que serao desenvolvidas. 

Coleta de Dados: Obter informacoes para o conhecimento e a cornpreensao da entidade 

auditada, bem como o do ambiente organizacional para servirem de base para fases 

~- cr°¥c 

3. METODOLOGIA 

O escopo deste trabalho e avaliar seas contratacoes por dispensa e inexigibilidade de llcitacao 

realizadas no 12 semestre/2018 observaram as disposicoes contidas nos artigos 24 a 26 da Lei 

de ticitacces, conforme definido na Matriz de Planejamento e no Plano Amostral. 

2. OBJETIVO 

ITEM ARTIGO DESCRl<;AO 
2.6.6 - Demais atos de gestao Lei 8.666/93, arts. 24, Avaliar se as contratacoes por dispensa e 
- Dispensa e lnexigibilidade de 25 e 26 inexigibilidade de llcttacao observaram as 
l.lcitacao. disposlcoes contidas nos artigos 24 a 26 da 

Lei de t.icitacoes. 

Relat6rio de Auditoria lnterna referente aos trabalhos realizados no Sistema de Compras, 
tlcttacoes e Contratos - SCL, da Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, em conformidade com 
o Plano Anual de Auditoria lnterna - PAAI e a Ordem de Service n. 2 003/2018, referente ao 
exerdcio de 2018, que contempla os itens dispostos na Tabela Referencial constantes na 
lnstrucao Normativa n° 43/2017 -TCEES. 

1. INTRODU(;AO 

Dispensa ou lnexigibilidade de Licita~ao 

Projeto Regular de Auditoria - PRA 

RELATORIO FINAL DE AUDITORIA- SCL 
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a) lnfcio: Junho/2018 

b) Encerramento - Relat6rios: Outubro/2018 

4. PERf ODO DE REALIZA<;AO 

e cornentarios (beneffcios); conclusoes (Consideracoes Finais); e recornendacoes (Propostas). 

encontradas ou achados de auditoria (Sltuacao Encontrada); criterlos: causas; efeitos; opinioes 

Relat6rio Final: Relat6rio que contern os registros decorrentes dos levantamentos realizados 

pela equipe de auditoria ao longo dos trabalhos e enviado ao gestor. 0 Gestor ou Secretario 

pcderao se manifestar caso haja uma inforrnacao relevante que possa vir a alterar a 

constatacao e/ou recornendacao. O Relat6rio abrange as constatacoes, analises, optntoes, 

conclusces e recornendacoes sabre o objeto da auditoria, devendo canter escopo da auditoria 

(Objetivo), procedirnentos/tecnicas aplicadas (Metodologia); descricao das condicoes 

(NAG 4407.2). 

suficientes para a ernlssao de jufzo sabre o objeto da auditoria, por meio da cornparacao entre 

a sltuacao encontrada e os criterios fixados, mediante analise de criterios, causas e efeitos 

Matriz de Achados: Forma de organizar as informacoes correspondentes aos achados de 

auditoria. 0 desenvolvimento dos achados de auditoria consiste em levantar evidencias 

posteriores de auditoria. Nesta etapa o auditor deve revisar a leglslacao, normas especfficas da 

organizacao. 

Matriz de Planejamento: Define o macro objetivo da auditoria que se relaciona com o tipo de 

auditoria, seja operacional/desempenho ou de conformidade/regularidade. Ap6s definidas as 

unidades (setores) que merecem maior atencao da auditoria, a equipe deve definir os 

objetivos especfficos da auditoria em cada unidade (setor). 

Sele~ao de Amostras: Atraves do "Plano Amostral" sao selecionados por amostragem 

processos especfficos para anallse, e e determinado 0 ponto de partida de toda amostra, 0 

qual documenta os procedimentos envolvidos na utilizacao das tecnicas utilizadas, 

determinando o universo do ponto de controle e o criteria de selecao da amostra. 

Analise do Material: Por meio da "Solicltacao de tnformaciio, Processos e Documentos" sao 

aplicados OS testes de auditoria, dos quais podemos destacar: anallse documental, analise de 

processos, exames de registros nos sistemas informatizados, vertflcacao in loco, lndagacao 

escrita ou oral, entre outras. 
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Ocorreu a verlflcacao na relacao das contratacoes por dispensa e inexigibilidade de licltacao, 

ap6s definida e aplicada a forma amostral, foi solicitado os processos a serem auditados e 

posteriormente a veriflcacao aos processos selecionados e a consulta na legislacao. 

As analises realizadas nos processes selecionados de contratacoes por dispensa e 

inexigibilidade de llcttacao, tiveram coma base legal os artigos 24, 25 e 26 da Lei 8.666/93 e as 

normas internas, tratando-se apenas da lnstrucao Normativa SCL NQ 001/2014. 

Na auditoria realizada, os exames foram efetuados por selecso de itens, conforme escopo do 

trabalho definido na Matriz de Planejamento e no Plano Amostral, aplicavel a area selecionada 

e documentos examinados. 

5.1 - Dos Procedimentos de Auditoria 

Concluindo, a diferenc;:a basica entre DISPENSA E INEXIGIBILIDADE esta no fato da possibilidade 

de cornpeticao que justifique a licitacao, de modo que a lei faculta a dispensa, que fica inserida 

na competencia dlscriclonaria da Adrninistracao Publica. Ja em relacao nos casos de 

inexigibilidade nao existe possibilidade de cornpeticao, porque so existe um objeto ou uma 

pessoa que atenda as necessidades do ente publico, a llcltacao neste caso sera inviavel. 

A dispensa da llcitacao e caracterizada pela clrcunstancia que em tese, poderia ser realizado o 

procedimento licitat6rio, porern ocorre pela particularidade do caso, garantindo a 

facultatividade do gestor publico de contratar diretamente, desde que seja conveniente e 

oportuno para Adrninistracao Publica, visando o interesse publico e fundamentados na lei. Ja 

a inexigibilidade esta descrita no art. 25 da Lei, e difere da dispensa, pois trata-se de casos 

onde e inviavel a disputa entre os possfveis interessados, em razao da natureza especffica. 

A Lei nQ 8.666/93, Lei de ucltacoes e Contratos administrativos dlspoern em seus artigos 24, 

25 e 26, as excecoes da licitacao, as modalidades que possibilita a Adminlstracao Publica 

aplicar a contratacao direta, sendo elas: "dispensa e inexigibilidade de licitacao". 

5. DAS CONTRATAtOES POR DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAtAO 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 
Unidade Central de Controle lnterno 



Nos autos do processo adrninistrativo n° 
6655/2018, a Admi n i s t r acao Municipal, motivada 
pela solicita9ao n° 353/2018 do sec~e;~ 

6.1- Processo n!! 6655/2018 

Em decorrencia dos exames efetuados nos processes supracitados, seguem as constatacoes 
dos Achados da Auditoria: 

6.RELAT6RIO DE ACHADOS 

6655/2018 Dispensa 04/06/2018 Agricultura e Des. Pizetta Mudas Ltda 5.000,00 Art. 24, incise II 
025/2018 Economlco 

2845/2018 Dispensa 12/03/2018 Procuradoria Geral IBAM - Inst. Brasileire de 3.700,00 Art. 24, incise II 
012/2018 Adm. Municipal 

14917/2017 Dispensa 23/02/2018 Sau de SaveLivesTrein. e 7.112,00 Art. 24, incise II 
005/2018 Rernocoes 

4284/2018 Dispensa 11/04/2018 Saude Fenixmed Cemercial Ltda 4.757,00 Art. 24, incise 11 

015/2018 

1525/2018 lnexigibilidade 26/02/2018 Agricultura e Des. Brasil S/ A Exportacao 45.000,00 Art. 25, incise I 
001/2018 Economico trnportacao 

5720/2018 lnexigibilidade 16/05/2018 Cultura e Turismo Riemar Eventus 34.899,98 Art. 25, incise Ill 
005/2018 Realiza~oes Artfsticas Ltda 

Entre as atividades desenvolvidas ao longo dos trabalhos destacamos a lnspecao nos 

processes, selecionados par amostragem. Os processes de dispensa, em uma totalidade de 25 

(vinte e cinco) processes da Prefeitura Municipal e 23 (vinte e tres] processes do Fundo 

Municipal de Saude, totalizam 48 (quarenta e oito) processes, que aplicando 10% desse total, e 
igual a 4.8, que de forma exata serao auditados 4 (quatro) processes, sendo os 2 (dais) de 

maiores valores de cada Unidade Gestora. Ja os processes de inexigibilidade em uma 

totalidade de 09 (nave) processes da Prefeitura Municipal, juntamente com o Fundo Municipal 

de saude, foram selecionados os 02 (dais) processes que apresentaram os maiores valores, 

ressaltando que na relacao a lnexigibilidade 001 da Secretaria de Saude no valor R$ 

145.000,00, a mesma nao foi selecionada devido a lnformacao do valor ser estimado, par se 

tratar de um credenciamento. Portanto, de forma geral foram selecionados 06 (seis) 

processes, conforme disposto abaixo: 
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Propostas: 

lnstru~ao Normativa SCL N!! 001/2014 
5 - SE POR DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAc;:Ao (arts.24 e 25 - Lei 
n2 8.666/93): 
5.2.1- As justificativas tecnico-administratlvas ea fundarnentacao legal 
devem atender aos requisitos estabelecidos no art. 26, da Lei n2 8.666/93. 

Lei 8.666/93 
Art. 26 As dispensas previstas nos §§ 22 e 42 do art. 17 e no inciso Ill e 
seguintes do art. 24, as situacdes de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas. e o retardamento previsto no final do 
paragrafo unlco do art. 82 desta Lei deverao ser comunicados, dentro de 3 
(tres) dias, a autoridade superior, para ratlflcacao e publlcacao na imprensa 
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condicao para a eficacia dos atos. 

A lnobservancia a Lei, visivelmente culminam em um processo irregular, viciado e, 
conseqi.ientemente ineficaz, afastando a Adrninistracao de sua eficlencia. 

Efeitos: 
Desrespeito aos preceitos mfnimos institufdos. A justificativa e fundamental para qualquer 
rnanifestacao de uso do dinheiro publico, uma solicltacao de contratacao na adrninistracao 
publica, motivada sem justificativa da necessidade, causa duvidas e embarac;:o ao processo 
diante da necessidade de interesse publico. 

Evidencia: 
Processo administrative n2 6655/2018 

Causa: 
Consta o parecer jurfdico que deferiu o pedido e se fundamentou no incise II do art. 24 da 
8.666/93. Entretanto, o Secretario de Agricultura indicou apenas o local que seria destinado o 
objeto, sem justificar a necessidade, o porque da compra, qua is beneffcios. 

Crlterlos: 
- Lei 8.666/93 
- lnstrucao Normativa SCL N2 001/2014. 

Situa~ao Encontrada 
Ausencia de justificativa no pedido 

Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Economico, contratou, atraves da Dispensa da 
Licita9ao n° 025/2018, a empresa Pizetta Mudas 
Ltda ME, inscrita no CNPJ sob n° 
18.794.S15/0001-55, pelo valor de R$5.000,00 
( cinco mil reais) , para aqu i s i cao de mudas a 
serem destinadas ao paisagismo da Pra9a Aderbal 
Galvao. 
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Crlterios: 
- Lei 8.666/93 
- lnstrucao Normativa SCL NQ 001/2014. 

Situa~ao Encontrada 
Discordancia entre a finalidade da contratacao ea lnstrucao processual 

Nos autos do processo administrativo n° 
2845/2018, a Adnu n i s t r a cao Municipal, motivada 
pela solicitac;:ao, atraves do oficio PG n° 
06/2018 da Procuradoria do Municipio, 
contratou, atraves da Dispensa de Licitac;:ao n° 
012/2018, o Instituto Brasileiro de 
Administrac;:ao Municipal IBAM, inscrita no 
CNPJ sob n° 33.645.482/0001-96, pelo valor de 
R$3. 700, 00 ( t r e s mil e setecentos reais) , para 
a disposic;:ao de consultas juridicas, pareceres, 
estudos tecnicos e outros. 

6.2 - Processo n2 2845/2018 

Beneflcios: 
Legalidade, legitimidade, aperfeic;:oamento na forrnacao e movlrnentacao dos processos 
internos da Adrninistracao, unlformizacao dos procedimentos, facilitando o manuseio e 
garantindo seguranc;:a e respeito aos procedimentos mfnimos institufdos na Lei nQ 8.666/93. 

Objetivando a cnacao de normas inerentes aos pedidos de dispensa, nessa oportunidade 
reiteramos o offcio UCCI OF.NQ 180/2018, do dia 13 de julho de 2018, enviado ao 
representante do Sistema de Compras, ucltacces e Contratos, propomos a crlacao de uma 
lnstrucao Normativa especffica para as compras realizadas por dispensas e inexigibilidades de 
licitacao, tendo em vista que a lnstrucao Normativa SCL NQ 001/2014 dispoe sobre as rotinas e 
os procedimentos de controle a serem observados na geracao de gastos atraves de compras e 
contratacoes de obras ou servic;:os, com ou sem processo licitat6rio, envolvendo varios temas 
em uma (mica lnstrucao normativa. 

-~ 

Os pedidos de contratacao devem ser motivados e justificados, contemplando as razoes de 
fato e de direito que fundamentam a demanda dos produtos ou do servic;:o que se pretende 
contratar, apontando claramente os beneffcios a serem alcanc;:ados pela contratacao, 
ressaltando que a justificativa deve, por meio de argumentos concretos, demonstrar que a 
aquisicao encontra-se plenamente adequada ao seu objetivo, alern de evidenciar que o objeto 
da compra direta seria a melhor (ou (mica) solucao capaz de satisfazer as necessidades do 
setor; 
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Situa~ao Encontrada: 

Nos autos do processo administrativo n° 
4284/2018, a Adm i n i s t r acao Municipal, motivada 
pela solicitac;:ao n°25/2018 da Secretaria 
Municipal de Saude, contratou, atraves da 
Dispensa de Licitac;:ao n° 015/2018, as empresas 
Fenixmed Comercial Ltda-ME, inscrita no CNPJ 
sob n° 14.595.915/0001-00, pelo valor de 
R$4. 757, 00 (quatro mil, setecentos e c i nquen t a 
e sete reais)e A.Ribeiro Ltda, inscrita no CNPJ 
sob n° 27.000.488/0001-03, pelo valor de 
R$832, 03 (oi tocentos e trinta e dois reais e 
tres centavos)para aquisic;:ao de material de 
consumo medico c i r u r q i co destinado ao mut.i r ao 
dermatol6gico. 

6.3 - Processo n!! 4284/2018 

Beneficios: 
Legalidade e Legitimidade do procedimento. 

Propostas: 
Observancia e maier atencao par parte do setor em suas orientac;:5es e manifestac;:5es, em 
especial nos processes de contratacao motivados pela pr6pria procuradoria, bem coma as 
futuras contratacoes deste objeto orientamos fazer um estudo, observando a base legal dos 
demais incises do artigo 24 e o artigo 25 da Lei de Licitac;:5es. 

Efeitos: 
A inobservancla a Lei, visivelmente culmina em um processo irregular, viciado e, 
consequenternente, ineficaz, afastando a Administracao do seu interesse publico e da 
precfpua de sua eficiencla. 

Evidencia: 
Processo administrative nQ 2845/2018 

Causa: 
A solicltacao, bem coma os documentos da empresa juntados ao processo, deduz a uma 
contratacao par inexigibilidade de licltacao. Portanto o parecer jurfdico se fundamenta no 
artigo 24, incise II, par dispensa de licitacao, em razao do valor do contrato, anexando c6pias 
de notas fiscais da empresa em prestacao de services com outros municf plos, coma 
comprovantes da vantajosidade do preco praticado, com base no artigo 26, incise Ill. 
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lnobservancla a Lei, visivelmente culminam em um processo irregular, viciado e, 
conseqUentemente ineficaz, afastando a Adrninistracao do seu interesse publico e da precf pua 
de sua eflciencia. 

Processes duvidosos, incerteza processual, devido aos atos questlonaveis, procedimentos que 
fere as principles da Lei de ticltacoes, causam desconfianc;:as e suspeitas quanta ao 
fracionamento de despesa e fuga a licltacao, alern da falta de planejamento das contratacces 
publicas. 

Efeitos: 
Desrespeito aos preceitos mfnimos institufdos. A justificativa e fundamental para qualquer 
manifestacao de uso do dinheiro publico, uma solicitacao de contratacao na adrninlstracao 
publica, motivada sem justificativa da necessidade, causa duvidas e embarac;:o ao processo 
diante da necessidade de interesse publlco. 

Evidencia: 
Processo administrative nQ 4284/2018. 

Em analise das contratacoes realizadas no primeiro semestre do corrente ano no Portal da 
Transparencia, na tentativa de identificar a viabilidade de fracionamento de despesa dos 
processos auditados, conforme previsto no possfvel achado, item 4 da Matriz de 
Planejamento, observa - se que a contratacao foi realizada em marco e logo em seguida no 
mes de junho foi realizado um pregao presencial para aquislcao de material de consume 
medico-hospftalar (luva cirurglca, seringa descartavel e outros) au seja, um procedimento 
licitat6rio para a compra de alguns itens identicos e outros semelhantes aos itens comprados 
no processo auditado. 

Causa: 
Oispoe na justificativa da despesa, do pedido de contratacao, sabre a aquisicao de material de 
consume medico clrurgico, que sera destinado ao rnutirao dermatol6gico - PAD - Programa de 
Atendimento Dermatol6gico em Serra Pelada, que sera realizado nos dias 13, 14 e 15 de abril, 
do corrente ano.Verifica-se que nao ha justificativa para a contratacao, consta o evento e o dia 
que utilizara o material, sem relatar as caracterfsticas do evento, quais services sao prestados, 
quais beneffcios a populacao, a quanta tempo e realizado, a previsao do publlco para 
atendimento, fundamentando a quantidade de material solicitado, causando a lnobservancia 
ao art.26 da Lei 8666/93. 

Criterlos: 
- Lei 8.666/93 
- lnstrucao Normativa SCL NQ 001/2014. 

Ausencia de justificativa do pedido pela Secretaria de Saude e falta de planejamento da 
compra, podendo caracterizar em fracionamento de despesa. 
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Beneficios: 

Os setores envolvidos no processo de contratacao estarao cientes das lnconslstenclas 
detectadas e espera se que ap6s a elaboracao das Normas lnternas especfficas, os 
procedimentos sejam efetivos, controlados e organizados. 

Objetivando a criacao de normas inerentes aos pedidos de dispensa, nessa oportunidade 
reiteramos o offcio UCCI OF.NQ 180/2018 do dia 13 de julho de 2018 enviado ao representante 
do Sistema de Compras, ucttacces e Contratos, propomos a crlacao de uma tnstrucso 
Normativa especffica para as compras realizadas par dispensas e inexigibilidades de llcltacao, 
tendo em vista que a lnstrucao Normativa SCL NQ 001/2014 dlspoe sobre as rotinas e os 
procedimentos de controle a serem observados na geracao de gastos atraves de compras e 
contratacoes de obras ou servicos, com ou sem processo licitat6rio, envolvendo varlos temas 
em uma unica instrucao normativa. 

Propostas: 
Os pedidos de contratacao devem ser motivados e justificados, contemplando as razces de 
fato e de direito que fundamentam a demanda dos produtos ou do servico que se pretende 
contratar, apontando claramente os beneffcios a serem alcancados pela contratacao, 
ressaltando que a justificativa deve, par meio de argumentos concretos, demonstrar que a 
aquisicao encontra-se plenamente adequada ao seu objetivo, alern de evidenciar que o objeto 
da compra direta seria a melhor (ou unica) solucao capaz de satisfazer as necessidades do 
setor. Bern coma, maior responsabilidade na conducao dos processos de compras, em especial 
as compras diretas, observando as regras trazidas pela Legislacao Federal e normas internas. 
Ressaltamos ainda que toda compra publica deve ser planejada. Ex: Se ha previsao de uma 
compra identica au da mesma natureza no decorrer do exercfcio, principalmente materiais de 
uso contfnuo, por que nao inicialmente fazer um procedimento licitat6rio?! 

lnstru~ao Normativa SCL NQ 001/2014 
5 - SE POR DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITA<;AO (arts.24 e 25 - Lei n2 
8.666/93): 5.2.1- As justificativas tecnico-admlnlstrativas ea fundarnentacao 
legal devem atender aos requisitos estabelecidos no art. 26, da Lei n2 
8.666/93. 
DELIBERA~QES DO TCU 
Realize planejamento de compras a fim de que possam ser feitas aquisicces 
de produtos de mesma natureza de uma so vez, pela modalidade de licitac;:ao 
compatfvel com a estimativa da totalidade do valor a ser adquirido, 
abstendo-se de utilizar, nesses casos, o art. 24, inciso II, da Lei n2 8.666/1993 
para justificar a dispensa de licitacao, por se caracterizar fracionamento de 
despesa. Ac6rdao 367 /2010 Segunda Camara (Rela~ao) 

Lei 8.666/93 
Art. 26 As dispensas previstas nos §§ 29- e 49- do art. 17 e no inciso Ill e 
seguintes do art. 24, as situacdes de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
paragrafo unlco do art. SQ desta Lei deverao ser comunicados, dentro de 3 
(tres) dias, a autoridade superior, para ratlficacao e publlcacao na imprensa 
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, coma condlcao para a eflcacla dos atos. 
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Propostas: 

DELIBERAc;0ES DO TCU 
Promova licltacao para aquisi<;ao de bens ou prestacao de services, evitando 
o uso indiscriminado da dispensa de licltacao com base no art. 24, II, da Lei 
nQ 8.666/1993, o que caracteriza fuga ao procedimento licitat6rio, nos 
termos do art. 37, XXI, da Constituicao Federal c/c art. 2Q da Lei nQ 
8.666/1993. Ac6rdao 2387 /2007 Plenario 

Efeitos: 
Possibilidade de fuga ao dever de licitar; 
Possibilidade de fracionamento do objeto para se enquadrar na hip6tese de dispensa; 
Falta de Planejamento nas contratacces publicas, 

Evidencia: 
Relacao das contratacoes motivadas por dispensa de licitacoes no 12 semestre/2018. 

Causa: 
Mediante a relacao entregue pelo Setor de Compras nesta auditoria, entre os meses de 
janeiro a junho/2018 foram solicitadas 25 (vinte e cinco) contratacoes por dispensa de licitacao 
pela UG Prefeitura e 23 (vinte e tres) pela UG Fundo Municipal de Saude. Observa - se um 
numero excessive de processes motivados por dispensa de Licltacao, no perfodo que 
compreende o 12 semestre do ano de 2018, principalmente pelo Fundo Municipal de Saude, 
Ressalta se que esses processes foram iniciados, podendo alguns nao terem sido efetivados. 
Esses nurneros foram de processes motivados. 

Crlterlos: 
- Lei 8.666/93; 
-Instrucao Normativa SCL N2 001/2014. 

Situa~ao Encontrada: 
6.4.1 - Grande quantidade de processes motivados de forma direta por dispensa de llcltacao 
no 12 semestre/2018. 

6.4 - ACHADOS GERAIS 

Economicidade, Planejamento, Legalidade, legitimidade, aperfeic;:oamento na formacao e 
rnovimentacao dos processes internos da Adrnlnistracao, uniforrnizacao dos procedimentos, 
facilitando o manuseio e garantindo seguranc;:a e respeito aos procedimentos mfnimos 
institufdos na Lei n2 8.666/93. 
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Evidencia: 
- lnstrucao Normativa SCL NQ 001/2014; 
- Processo nQ 6655/2018, processo nQ 2845/2018, processo nQ 14917/2017, processo nQ ~~ 
4284/2018, processo n• 1525/2018 e processo n• 5720/2018. ~~v· 

Diante das inconsistencias detectadas, verifica - se em todos os processes auditados, tanto de 
dispensa, quanto de inexigibilidade de l.lcltacao nao observaram OS procedimentos institufdos 
na tnstrucao Normativa SCL NQ 001/2014, que dispoe de varlos temas complexos em uma 
mesma norma, a trarnitacao e o manuseio dos processos sac totalmente divergentes com a 
lnstrucao Normativa. 

Causa: 
A IN SCL NQ 001/2014 faz abrangencia a outros orgaos da Adrninistracao Publics, como a 
Camara de Vereadores e Fundacoes e Autarquias, sendo que o Municfpio nao dispoe de 
Fundacoes e Autarquias e a Camara de Vereadores, possui Unidade de Controle lnterno 
pr6prio, a IN nao observou que esta Unidade de Controle lnterno responde apenas pelo Poder 
Executivo e pelo Fundo Municipal de Saude. 

Crlterios: 
- Lei 8.666/93 
- lnstrucao Normativa SCL NQ 001/2014 

6.4.3- lnobservancia aos procedimentos institufdos na lnstrucao Normativa SCL NQ 001/2014 - 
Verifica-se em todos os processos auditados, tanto de dispensa, quanto de inexigibilidade de 
Licitacao nao observaram aos procedimentos institufdos na lnstrucao Normativa SCL NQ 
001/2014, a tramltacao e o manuseio dos processos sao totalmente divergentes com a 
lnstrucao Normativa. 

6.4.2- Desentendimento da abrangencia a outros 6rgaos na lnstrucao Normativa. 

Sltuacdes Encontradas: 

Beneff cios: 
Competitividade, economicidade, legalidade, organizacao e transparencia. 

Nesta oportunidade, estamos reiteramos o offcio UCCI OF.NQ 180/2018 do dia 13 de julho de 
2018 ao representante do Sistema de Compras, ucrtacoes e Contratos, com enfase a 
recornendacao para elaboracao de lnstrucao Normativa especffica para as contratacoes 
diretas, possibilitando criar procedimentos e normas internas para maior eficacia e controle 
das contratacoes. 

Elaborar um ato recomendat6rio a todas as Secretarias reforc;:ando os elementos e as 
condlcoes, os objetivos ea finalidade da contratacao direta por dispensa de licitacao: 
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Dessa forma, o objetivo e emitir uma opiniao que evidencie em que medida foram observadas 
as leis, regulamentos, polfticas, c6digos estabelecidos, contratos, convenios ou outros acordos 
firmados, de modo a garantir uma correta avallacao da materia fiscalizada, a partir de crlterios 
adequados e predeterminados, bem como inforrnacoes sobre o desempenho dos orgaos e das 
entidades da Adrninistracao Publica, pautado em criterios de economici~ 

Em virtude dessas consideracoes iniciais, e importante assinalar que a auditoria interna tern 
um papel fundamental, pois permite averiguar se os fatos estao em conformidade com os 
aspectos legais e dentro das normas, coma tambern verificar se as cperacoes da entidade 
estao sendo realizadas conforme o seu planejamento. 

Auditoria e o exame independente, objetivo e sistematico de dada rnaterla, baseado em 
normas tecnicas e profissionais, no qual se confronta uma condicao com determinado criteria 
com o fim de emitir uma opiniao ou cornentarios, conforme se depreende das Normas de 
Auditoria Governamental (NAG 1102) e a lnstrucao Normativa SCI N° 002-12 - VERSAO 03, 
Sistema de Controle lnterno do Municfpio, regulamentadas pelo Decreto nQ 239/2018. 

CONSIDERA~QES FINAIS 

Beneficios: 
Aperfeic;oamento a formacao e movlrnentacao dos processos internos da Adrninistracao. 
Uniformizacao dos procedimentos, proporcionando facilidade, organizacao e seguranc;a ao 
6rgao e a todos os agentes publicos envolvidos no processo. 

A partir das novas regras, as mesmas deverao ser aprimoradas e divulgadas entre as 
secretarias, disciplinando a formacao, autuacao, organlzacao, manuseio, trarnitacao e o 
arquivamento dos processos administrativos. 

Propostas: 
Diante dos achados e dos fatos narrados em toda auditoria, recomendamos a alteracao do 
item que trata sabre a abrangencla da lnstrucao Normativa, apenas destinada ao Peder 
Executivo e ao Fundo Municipal de Saude e reiteramos mais uma vez o offcio UCCI OF.NQ 
180/2018 do dia 13 de julho de 2018 ao representante do Sistema de Compras, tlcltacoes e 
Contratos, propondo a crtacao de uma lnstrucao Normativa especffica para as compras 
realizadas par dispensas e inexigibilidades de licitacac, tendo em vista que a lnstrucao 
Normativa SCL N2 001/2014 dispoe sabre as rotinas e os procedimentos de controle a serem 
observados na geracao de gastos atraves de compras e contratacoes de obras ou services, com 
ou sem processo licitat6rio, envolvendo varies temas em uma unica instrucao normativa. 

Efeitos: 
lmpacto Negativo, procedimento desorganizado, ineficaz e inseguro, embarac;oso que dificulta 
a fiscalizacao e o entendimento. 
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Salienta-se novamente a necessidade de analise deste Relat6rio, sendo que, o acatamento das 
sugestoes contidas, constitui interesse exclusive dos gestores, retificando no q~~ 

Vale ressaltar que para uma gestao eficiente e eficaz, o controle precisa ser aplicado par todos 
os servidores envolvidos no processo, sera necessario o acompanhamento, devolucces, e 
fiscallzacao de todos os setores envolvidos no trarnlte do processo, enfatizando que serao de 
extrema lmportancla, para organizacao e lmplementacao dos procedimentos. Que deverao 
devolver os processes para acertos, acrescentar documentos e inforrnacoes essenciais, coma a 
justificativa do pedido de contratacao, para efetividade e eflcacia do processo, prevenindo 
equfvocos e descuidos par parte das Secretarias e resguardando os pr6prios setores 
envolvidos. 

A partir da implantacao e lmplernentacao das novas regras, a Unidade Central de Controle 
lnterno, se coloca a disposicao do Setor responsavel para auxiliar na orientacao dos demais 
setores, se possfvel ate atraves de palestras explicativas, desenvolvimento de manual de 
procedimentos, dlsponibllizacao de e-mail para solucionar duvldas, 

Posteriormente, sera necessario esforc;:o rnutuo entre o Setor de Licitacoes e Contratos, Setor 
de Compras atraves do Sistema de Compras, tlcltacoes e Contratos com o apoio da Unidade 
Central de Controle lnterno para elaboracao da lnstrucao Normativa especffica para as 
contratacoes diretas e de todas Secretarias Municipais e Procuradoria Geral para divulgacao da 
lnstrucao Normativa criada e sua aplicacao nos procedimentos, garantindo uma uniformidade, 
eficacla, controle e seguranc;:a nos procedimentos. As secretarias envolvidas nos processes 
auditados e a Procuradoria Geral tarnbem terao conhecimento das deficiencias detectadas 
atraves deste relat6rio de auditoria. 

Assim, diante das deflcienclas detectadas demonstra-se a necessidade da analise a este 
Relat6rio Final par parte do Setor de Compras e o Setor de Licitacoes e Contratos, 
oportunizando resposta a essas consideracoes, para sanar possfveis duvldas: dar a 
oportunidade contradit6rio, caso discordem de algum item; e possibilitando alinhar as tdelas 
com os procedimentos cotidianos dos responsaveis, para dar infcio as providencias. 

lmportante evidenciar que no trabalho de auditoria, o processo nQ 14917 /2017, dispensa nQ 
05/2018 da Secretaria de Saude, bem coma a totalidade dos processes de inexigibilidade, 
processo nQ 1525/2018, lnexigibilidade nQ 001/2018 da Secretaria de Agricultura e Des. 
Econornico e processo nQ 5720/2018, lnexigibilidade nQ 005/2018 da Secretaria de Cultura e 
Turismo nao apresentaram inconslstenclas na aplicacao dos possfveis achados, definidos na 
Matriz de Planejamento. 

Posto isso, ressaltamos que a forma definida de escolha dos processes selecionados, foram de 
acordo com os resultados obtidos na aplicacao da Matriz de Planejamento e o Plano Amostral, 
posteriormente os processes foram analisados, tendo coma crlterios os possfveis achados 
descritos na Matriz de Planejamento. 

eficacla, efetividade, equidade, etica e protecao ao meio ambiente, alern dos aspectos de 
legalidade, sendo de total relevancia a atencao e o empenho para acatar as recornendacees. 
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Afonso Claudio, 30 de outubro de 2018. 

Por fim, a Unidade Central de Controle lnterno, agradece ao Setor de Compras, ao Setor de 

l.lcitacoes pelo apoio e coleta de inforrnacoes e tambern a Secretaria de Financ;:as pela 

disponlbllizacao dos processes, e se coloca a dlsposlcao para elucidar quaisquer 

lnconsistenclas relatadas, visando, sobretudo, o fortalecimento dos controles internos de 

nossa lnstltulcao, No mais, lernbramos que a auditoria interna deve ser sempre entendida 

coma uma atividade de assessoramento a Admlnistracao, de carater essencialmente 

preventive, destinada a agregar valor e a melhorar as operacces da entidade, fortalecendo a 
gestao e racionalizando as acoes de controle interno. 

os processes em desconformidade, e cumprindo fielmente o que for implantado no novo 

regramento, nos futures processes, sendo que ocorrera monitoramento posterior, inclusive 

pelo Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo - TCEES, ja que tomam clencia atraves do 

RELACI, na Prestacao de Contas Anuais e estao atentos se os demais setores estao obedecendo 

e dando efetividade as auditorias realizadas pelo Sistema de Controle lnterno. 
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