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Relatório Final de Auditoria Interna 

OS n° 001/2020 
  
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Trata-se do Relatório Final de Auditoria Interna referente ao monitoramento das contratações e 
aquisições emergenciais e transparência para ações relacionadas ao enfrentamento da crise provocada 
pelo novo Coronavírus (Covid-19), no Sistema de Compras e Licitações - SCL, da Prefeitura Municipal 
de Afonso Cláudio, por meio da Ordem de Serviço SCI n° 001/2020, em observância ao disposto no 
Decreto n° 246/2020, referente ao PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna do exercício de 2020. 
 
A relevância deste trabalho se justifica devido ao contexto da pandemia de Covid-19, causada pelo 
vírus SARS-CoV-2 (Coronavírus), que vem produzindo repercussões não apenas de ordem biomédica e 
epidemiológica em escala global, mas também repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, 
culturais e históricos sem precedentes. Assim, a Lei 13.979/2020, estabeleceu regras próprias para a 
situação calamitosa que prevê a dispensa do procedimento licitatório prévio para a aquisição específica 
de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da Covid-19. 
 
Sendo assim, considerando que ocorreu afastamento de servidores do grupo de risco e houve 
revezamento de profissionais foi necessário alterar planejamento anterior do PAAI - Plano Anual de 
Auditoria Interna 2020, focando na análise do impacto da pandemia e nas ações relacionadas ao 
enfrentamento da crise provocada pelo novo coronavírus, objetivando evitar eventuais riscos e 
irregularidades, mediante a este novo contexto. 
 
Dessa forma, em respeito aos princípios da publicidade e da transparência, a presente auditoria, na 
modalidade Acompanhamento, fiscalizou se os atos administrativos e as despesas estavam sendo 
divulgados na forma exigida, ou seja, se todas as contratações ou aquisições realizadas foram 
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial do ente na internet, contendo as informações previstas, 
tais como o nome do contratado, o prazo contratual, a unidade de medida, o quantitativo, o valor 
(unitário e global) e o respectivo processo de contratação ou aquisição, em espaço específico de fácil 
localização e de ampla divulgação no correspondente Portal de Transparência. 
 
 

2. OBJETIVO 

 
O objetivo do trabalho é o acompanhamento das contratações emergenciais que estão sendo 
realizadas pelo Município, para ações relacionadas ao enfrentamento da crise provocada pelo novo 
coronavírus, objetivando detectar eventuais riscos e indícios de desvio, favorecimento de empresas, 
superfaturamento, mudanças legislativas que afrouxem o controle sobre a destinação de recursos e 
outras eventuais irregularidades. 
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Além disso, visa prestar apoio ao controle externo, exercido pelos órgãos fiscalizadores (TCEES, MPCES, 

MPEES, etc), tendo em vista diversos atos recomendatórios, envolvendo a transparência dos atos 

relativos às contratações realizadas neste cenário de excepcionalidade. 

 

3. METODOLOGIA 

 
São aplicáveis no âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio – ES as Normas de Auditoria 
Governamental (NAG’s) e as Normas Brasileira de Auditoria Aplicáveis ao Setor Público (NB ASP), os 
trabalhos foram conduzidos mediante a execução dos procedimentos comparativos, dos documentos 
publicados no Portal da Transparência, bem como baseados nas requisições dos órgãos fiscalizadores 
no intuito de verificar se os atos estavam correspondentes em todas as formas disponibilizadas, abaixo 
detalhados, quais sejam:  
 
Ordem de Serviço – OS: Documento utilizado para comunicar à equipe o início dos trabalhos de 
auditoria OF. UCCI N° 36/2020 e apresentar em linhas gerais, o objetivo do trabalho a ser executado e 
solicitar o apoio necessário ao bom desempenho das atividades desenvolvidas. Na OS foram 
discriminados os procedimentos básicos, delimitação do escopo, prazos, coleta de dados e demais 
orientações sobre o serviço. 
 
Coleta de Dados: Na fase preliminar, coletamos dados relativos à Administração Tributária, buscando 
identificar o cumprimento de requisitos mínimos relacionados as recomendações emitidas com base 
nos Achados da Auditoria do TCEES. Tais dados foram obtidos por meio de levantamento, 
instrumentalizado e verificação do Portal da Transparência. 
 
Análise do material: Análise documental mediante exames dos registros nos sistemas informatizados, 
verificação in loco, indagação escrita através de ofícios ou oral, entre outras. 
 
Matriz de Achados: Forma de organizar as informações correspondentes aos achados de auditoria. O 
desenvolvimento dos achados de auditoria consiste em levantar evidências suficientes para a emissão 
de juízo sobre o objeto da auditoria, por meio da comparação entre a situação encontrada e os critérios 
fixados, mediante análise de critérios, causas e efeitos. 
 
Relatórios Parciais: Os Relatórios abrangiam os registros decorrentes dos levantamentos realizados 
pela equipe de auditoria ao longo dos trabalhos e enviados para adequação imediata. Foi oportunizado 
a adequação ou manifestação ao Gestor ou Secretários. 
 
Relatório Final: O Relatório contém as constatações, análises, opiniões, conclusões e recomendações 
sobre o objeto da auditoria, devendo conter escopo da auditoria (Objetivo), procedimentos/técnicas 
aplicadas (Metodologia); descrição das condições encontradas ou achados de auditoria (Situação 
Encontrada); critérios; causas; efeitos; opiniões e comentários (benefícios); conclusões (Considerações 
Finais); e recomendações (Propostas). 
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4. ANÁLISE 

 
No período foram realizadas atividades de implantação da plataforma específica no Portal da 
Transparência, pela Unidade Central de Controle Interno, contendo todos os atos relacionadas ao 
COVID-19, reunindo informações divulgadas também no Site Oficial e Redes Sociais, como legislações, 
planos de contingências, notícias, aquisições e contratos, boletins epidemiológico, receitas recebidas, 
entre outras ações executadas pelo município no enfrentamento à pandemia do coronavírus, e desde 
então medidas de aprimoramento foram constantemente desenvolvidas para torná-lo ainda mais 
completo e acessível ao cidadão. 
 
Os órgãos fiscalizadores realizaram recomendações, determinado especificamente ao Controle Interno 
que adotasse medidas de fiscalização e controle, bem como diversas requisições para assegurar a 
observância das exigências leais neste período, o que também serviu como parâmetro para esta 
auditagem, tais como: 
 
- Recomendação 001/2020 - Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo - A adoção de 
medidas, não exclusiva e taxativamente, para o contingenciamento das despesas enquanto vigorar o 
estado de calamidade pública; 
 
- Recomendação 002/2020 - Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo - Nas 
contratações por dispensa de licitação efetuadas com fundamento da Lei n.13.979/20; 
- Recomendação 041/2020 - Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo – Transparência 
Covid-19; 
 
- Ofício de Requisição n° 23/2020 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - Ações relacionadas 
ao enfrentamento da crise provocada pelo novo coronavírus e diante da relevância, em especial nesse 
momento de pandemia, dos equipamentos de ventilação e de respiração artificial; 
 
- Ofício 004/2020 - Avaliação de transparência - Transparência Capixaba – Avaliação do Portal da 
Transparência sobre Covid-19; 
 
- Ofício 006/2020 - Avaliação de transparência - Transparência Capixaba – Avaliação do Portal da 
Transparência sobre Covid-19; 
 
- Ofício de Requisição 25/2020 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - Acompanhamento 
das contratações emergenciais que estão sendo realizadas, pelo Estado e pelos Municípios, para ações 
relacionadas ao enfrentamento da crise provocada pelo novo coronavírus.  
 
- Ofício 02744/2020 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – questionário para levantamento 
de dados municipais sobre a atuação dos jurisdicionados no período de pandemia. 
 
Com base no monitoramento da aba específica no Portal da Transparência, bem como nas requisições 
dos órgãos fiscalizadores, elaboramos recomendações através dos ofícios OF. UCCI N° 28/2020, OF. 
UCCI N° 30/2020, OF. UCCI N° 31/2020, OF. UCCI N° 32/2020, OF. UCCI N° 34/2020, OF. UCCI N° 
36/2020, OF. UCCI N° 37/2020, OF. UCCI N° 42/2020, OF. UCCI N° 43/2020, OF. UCCI N° 46/2020, OF. 
UCCI N° 47/2020, OF. UCCI N° 48/2020, OF. UCCI N° 50/2020, OF. UCCI N° 57/2020, OF. UCCI N° 
58/2020, OF. UCCI N° 60/2020, OF. UCCI N° 62/2020, OF. UCCI N° 72/2020, OF. UCCI N° 77/2020. 
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Além disso, foram realizados três Relatórios Parciais, para adequação imediata da transparência ativa, 
garantindo mais efetividade aos resultados da auditoria. 
 
 

5. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 
 

a) Início: Maio/2020 
b) Previsão: Enquanto perdurar o estado de calamidade 
b) Encerramento: Dezembro/2020 

 

 

6. TIPO DE TRABALHO 
 

Projeto Especial de Auditoria (PEA) - Exames necessários devido a ocorrências imprevistas ou anormais. 
 
 

7. REFERÊNCIAS 
 

 
PAAI 2020 - Decreto n° 246-2020; 
Instruções Normativas SCL; 
Lei Federal nº 13.979/2020; 
Lei Complementar Nº 173/2020; 
Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/2000; 
Decretos Municipais nº 396/2020, 366/2020, 359/2020, 330/2020, 317/2020, 316/2020, 303/2020, 
304/2020, 287/2020, 280/2020, 274/2020, 246/2020, 261/2020, 252/2020, 251/2020, 247/2020, 
243/2020, 238/2020, 234/2020, 209/2020, 207/2020, 200/2020, 196/2020, 192/2020, 188/2020, 
178/2020, 177/2020, 170/2020, 172/2020, 166/2020 e 165/2020. 

 

 
8. RELATÓRIOS PARCIAIS 

 

Os principais Achados foram expostos nos Relatórios Parciais durante as verificações, considerando a 

importância de que os fatos fossem levados de forma imediata ao conhecimento dos responsáveis, 

para a devida adequação, visando atender as exigências legais e garantir ao cidadão o máximo de 

transparência, acessibilidade e integridade. 

 

Seguem os Relatórios Parciais na íntegra em anexo. 
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9. RELATÓRIOS DE ACHADOS 

 

Com base nesses relatórios parciais e em analises do monitoramento, verificou-se que: 

 

9.1 Achado 

 

 

a) Situação Encontrada:  

 

Necessidade de monitoramento constante quantos as publicações automáticas e manuais no Portal da 

Transparência. 

 

As informações disponíveis para consulta no nosso Portal da Transparência de forma automática são 
autênticas e íntegras, tendo em vista que são coletadas diretamente da base de dados dos sistemas 
em utilização nos órgãos, sem alteração, entretanto é necessário monitoramento para verificar se 
estão sendo atualizadas regularmente. 
 

 

b) Critérios 

- Lei Federal nº 13.979/2020; 
- Lei Complementar Nº 173/2020; 
- Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/2000; 
 

 

c) Evidência 

Portal da Transparência. 
 
 
d) Propostas 

Incluir no PAAI 2021 Auditoria de Acompanhamento Subsequente, para continuidade do 
monitoramento ao Portal de Transparências em relação às Contratações e Aquisições Emergenciais. 
 

 

e) Efeitos 

Possibilidade de ausência de informação e de que equívocos que ocorram no dia-a-dia do setor sejam 

transmitidos de forma automática para o Portal, que não reflita integralmente os atos e ações 

diariamente. 
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f) Benefícios 
 
Garante o cumprimento dos princípios básicos da administração pública, de acordo com as diretrizes 
de publicidade, autenticidade, integridade e primariedade das informações, assegurando o direito 
fundamental de acesso à informação. 
 
 

9.2 Achado 

 

 

a) Situação Encontrada:  

Ausência de continuidade na publicação das informações encaminhadas para serem inseridas 
manualmente na aba específica do Covid-19 no Portal da Transparência. Verifica-se que há necessidade 
de monitoramento e cobrança constante para adequação dos itens. Reiteramos que todas as 
contratações ou aquisições realizadas com fulcro da Lei Federal nº 13.979/2020 devem ser 
imediatamente disponibilizadas no Portal da Transparência e compatíveis com as informações 
automáticas. 
 

 

b) Critérios 

- Lei Federal nº 13.979/2020; 
- Lei Complementar Nº 173/2020; 
- Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/2000; 
 

 

c) Evidência 

Portal da Transparência. 

 

 

d) Propostas 

Incluir no PAAI 2021 Auditoria de Acompanhamento Subsequente, para continuidade do 
monitoramento ao Portal de Transparências em relação às Contratações e Aquisições Emergenciais. 
 

 

e) Efeitos 

Demonstra insegurança na legitimidade e integridade das informações, dificultando a fiscalização e a 
transparência dos atos. A transparência é a principal ferramenta de controle interno, externo e social. 
Inconsistências constantes como essas, dificulta nosso monitoramento e prejudica o Município em 
avaliações de órgãos fiscalizadores.  
 
É prioritário ajustar a situação, principalmente pois a urgência requerida durante a pandemia para 
contratações de serviços e compras de insumos pode gerar maior ocorrência de falhas e 
inconformidades, o que deve ser evitado.  
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f) Benefícios 
 
Publicidade, autenticidade, integridade e primariedade das informações, assegurando o direito 
fundamental de acesso à informação. 
 
 

9.3 Achado 

 

 

a) Situação Encontrada:  

Desde o início da Pandemia, nossa missão era revisar e reestruturar o sítio eletrônico específico, com 

diversas cobranças insistentemente a empresa de software para adequar os sistemas conforme 

recomendações, principalmente para tornar o site mais acessível e prático. Entretanto, verifica-se que 

mesmo após adequações, o site permanece desinteressante e complexo ao cidadão.  

 

 

b) Critérios 

- Lei Federal nº 13.979/2020; 
- Lei Complementar Nº 173/2020; 
- Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/2000; 
 

 

c) Evidência 

Portal da Transparência. 

 

 

d) Propostas 

Dar continuidade ao aprimoramento das abas do Portal da Transparência para evitar ambiguidade e 
múltiplas opções de consultas e atentar às descrições pormenorizadas, incluindo nome do contratado, 
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil (CNPJ/CPF), informação do bem e/ou serviço, 
como quantitativos, valor (total e unitário), prazo contratual e número do processo, data da celebração 
do ajuste e etc. 
 

 

e) Efeitos 

Nota-se que mesmo se tratando de um tema de imensa relevância representa apenas 2,4% das 

visualizações do Portal da Transparência, devido à dificuldade no acesso à informação. 

 

 

f) Benefícios 
Aprimoramento do Portal da Transparência.  
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9.4 Achado 

 

 

a) Situação Encontrada:  

Necessidade de implementação de Instrução Normativa contendo os ritos processuais, normatizando 

o andamento dos processos, aprimorando as rotinas, e possibilitando um controle mais eficiente.  

 

Constatamos que não há padronização nos processos de compra de bens e contratação de serviços, 

sendo que há diversidade nos critérios adotados, sendo recomendável a elaboração das rotinas e 

procedimentos em observância aos princípios constitucionais e administrativos, disciplinando a 

execução de determinada atividade e detalhando com maior precisão os procedimentos 

administrativos. 

 

 

b) Critérios 

- Instruções Normativas SCL. 
 

 

c) Evidência 

Portal da Transparência 

Processos de Dispensa de Licitação. 

 

 

d) Propostas 

Este item já está em andamento, sendo prestado o devido apoio técnico para elaboração da Instrução 

Normativa, entretanto, foi encaminhado aos responsáveis para análise, observações e aprovação, mas 

apenas um interessado retornou, considerando apta para publicação.  

 

Encaminhar aos responsáveis da nova gestão para verificação, atualização e implementação da 

Instrução Normativa. 

 

 

e) Efeitos 

Divergência entre procedimentos adotados, dificultando a fiscalização e controle. 
 
 
f) Benefícios 
Aprimoramento dos procedimentos e o aumento da eficiência operacional, bem como controle e 
fiscalização mais eficiente. 
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10. CONCLUSÃO 

 

A Unidade Central de Controle Interno, estabelecem os requisitos de competência técnica, zelo, 
responsabilidade, independência, ética e sigilo profissional, bem como orientam os profissionais para 
a obtenção de evidências que permitam fundamentar suas conclusões e atingir os objetivos do 
controle externo, assim como a forma de se relacionar e se comunicar e ao aprimoramento de 
conhecimentos e capacidade técnica. 
 
O profissional de auditoria governamental não tem quaisquer responsabilidades sobre o conteúdo das 
informações ou dos documentos fornecidos pelos órgãos e entidades auditados e que sejam 
comprobatórios das conclusões da auditoria. A preparação de tais elementos é de responsabilidade 
exclusiva dos entes auditados. Além disso, tão importante quanto fazer um processo corretamente, 
cumprindo legalmente todas as etapas, é garantir o princípio da publicidade, que deve ser 
compreendido muito além do dever de publicar os atos, mas sim ser transparente de maneira clara ao 
público, a fim de tornar o seu conteúdo acessível a todos os cidadãos. 
 

Vale ressaltar que após a conclusão do trabalho, ocorrerá posterior monitoramento das 
recomendações contidas neste relatório. 
 
Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.    

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Auditora Pública Interno 

 
 
 

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO 
Controladora Interno Municipal 

 
 
 
 
Ciência aos Responsáveis: ________________________________________________________ 
        ________________________________________________________ 
        ________________________________________________________ 
        ________________________________________________________ 
 
 
 
 
Ciência ao Gestor Municipal: _______________________________________________________ 
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Relatório Parcial de Auditoria Interna 
Afonso Cláudio, 14 de junho de 2020. 

  

Prezados, 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório Parcial de Auditoria Interna se refere aos trabalhos realizados no Sistema de 

Compras e Licitações - SCL, da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, por meio da Ordem de Serviço 

SCI n° 001/2020, em observância ao disposto no Decreto n° 246/2020, referente ao PAAI – Plano Anual 

de Auditoria Interna do exercício de 2020, que contempla as contratações e aquisições  emergenciais 

e transparência para ações relacionadas ao enfrentamento da crise provocada pelo novo Coronavírus 

(Covid-19). 

 

2. OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é prestar apoio ao controle externo, exercido pelos órgãos fiscalizadores 

(TCEES, MPCES, MPEES, etc), tendo em vista diversos atos recomendatórios, envolvendo a 

transparência dos atos, já que a Lei n. 13.979/20, trouxe determinação expressa da imprescindibilidade 

da disponibilização, em sítio eletrônico específico, de todas as informações relativas às contratações 

realizadas neste cenário de excepcionalidade. 

 

 

3. ANÁLISE 

 
São aplicáveis no âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio – ES as Normas de Auditoria 

Governamental (NAG’s) e as Normas Brasileira de Auditoria Aplicáveis ao Setor Público (NB ASP), dessa 

forma, os trabalhos foram conduzidos mediante a execução dos procedimentos comparativos, dos 

documentos publicados no Portal da Transparência, bem como nas informações encaminhadas através 

da Planilha encaminhada ao TCEES, referente ao Ofício de Requisição 25/2020, no intuito de verificar 

se os atos estão correspondentes em todas as formas disponibilizadas. 

 
 

Dispensa Processo Unidade 
Portal 

Manual 
Portal 

Automático 
Planilha 
TCEES 

Empenho 

64/2020 12644 PM - - X - 

61/2020 12446 PM - - - X 

44/2020 12687 FMS - - - - 

42/2020 12723 FMS - X X - 

42/2020 10082 PM - - - - 

41/2020 12724 FMS - - - - 

41/2020 10207 PM - - - X 

51/2020 11583 PM - - - - 

38/2020 12452 FMS - - - - 
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37/2020 12202 FMS - - X - 

36/2020 12219 FMS - X - - 

35/2020 12126 FMS - X - - 

33/2020 12217 FMS - X X - 

31/2020 11777 FMS - X - - 

30/2020 11445 FMS - X - - 

29/2020 11675 FMS - X - - 

47/2020 10227 PM - X - - 

28/2020 11422 FMS - X X X 

27/2020 11443 FMS - X - - 

26/2020 11367 FMS - X - - 

25/2020 10291 FMS - X - - 

24/2020 10333 FMS - X - - 

23/2020 10170 FMS - X X X 

22/2020 2599 FMS - X X X 

21/2020 10125 FMS - X - - 

20/2020 10079 FMS - X - - 

19/2020 10124 FMS - X - - 

17/2020 10062 FMS - X - X 

16/2020 10027 FMS - X - X 

15/2020 10026 FMS - X - X 

13/2020 10028 FMS - X - X 

12/2020 10025 FMS - X - X 

11/2020 10008 FMS - X - X 

10/2020 10031 FMS - X - X 

44/2020 10203 PM - - X X 

43/2020 10189 PM - - X X 

46/2020 13033 FMS - X X X 

Pregão 53 14731 PM - X - - 

Termo Aditivo 12543 FMS - X - X 
Dados retirados do sistema no dia 12/07/2020 

 
 

4. RELATÓRIO DE ACHADOS 

Situação Encontrada:  

Constatamos que há itens faltantes em algumas abas e comparamos com as demais. 

 

Critérios 

- Lei n. 13.979/2020 

- Lei n. 12.527/2011 

- Ofício de Requisição 25/2020 do TCEES 

- Recomendação 041/2020 do MPCES 
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Evidência 

Portal da Transparência e Planilha TCEES. 

 

Efeitos 

Insegurança na legitimidade, dificultando a fiscalização e a transparência dos atos. 

 

Propostas 

 

Setor de Compras: Como responsáveis pelas informações constantes no Sistema de Software interno, 

que remete automaticamente as informações para o Portal da Transparência, gentileza verificar se os 

seguintes processos estão devidamente completos no sistema, com a marcação do artigo 

correspondente, para possibilitar o encaminhamento automático para o Portal. 

 

Dispensa n° Processo n° Unidade 

42/2020 12723 FMS 

36/2020 12219 FMS 

35/2020 12126 FMS 

33/2020 12217 FMS 

31/2020 11777 FMS 

30/2020 11445 FMS 

29/2020 11675 FMS 

47/2020 10227 PM 

28/2020 11422 FMS 

27/2020 11443 FMS 

26/2020 11367 FMS 

25/2020 10291 FMS 

24/2020 10333 FMS 

23/2020 10170 FMS 

22/2020 2599 FMS 

21/2020 10125 FMS 

20/2020 10079 FMS 

19/2020 10124 FMS 

17/2020 10062 FMS 

16/2020 10027 FMS 

15/2020 10026 FMS 

13/2020 10028 FMS 

12/2020 10025 FMS 

11/2020 10008 FMS 

10/2020 10031 FMS 

46/2020 13033 FMS 
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Secretaria Finanças: Como responsáveis pelo encaminhamento das informações referente aos 

empenhos, para publicação no Portal da Transparência, gentileza encaminhar os empenhos dos 

seguintes processos. 

 

Dispensa n° Processo n° Unidade 

17/2020 10062 FMS 

16/2020 10027 FMS 

15/2020 10026 FMS 

13/2020 10028 FMS 

12/2020 10025 FMS 

11/2020 10008 FMS 

10/2020 10031 FMS 

44/2020 10203 PM 

43/2020 10189 PM 

46/2020 13033 FMS 

Pregão 53 14731 PM 

Termo Aditivo 12543 FMS 

 

Saúde - Márcia: 

 

Dispensa n° Processo n° Unidade 

42/2020 12723 FMS 

37/2020 12202 FMS 

33/2020 12217 FMS 

28/2020 11422 FMS 

23/2020 10170 FMS 

22/2020 2599 FMS 

46/2020 13033 FMS 

 

 

Administração - Patrick: 

 

Dispensa n° Processo n° Unidade 

64/2020 12644 PM 

44/2020 10203 PM 

 

Gentileza realizar as adequações anteriormente ao próximo encaminhamento da Planilha. 

 

Benefícios 

Aumento da eficiência operacional, padronização e otimização dos procedimentos. 
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Por fim, ressaltamos que a RECOMENDAÇÃO 002/2020 do Ministério Público de Contas do Estado do 
Espírito Santo – MPEES, impôs a necessidade de publicação dos processos na íntegra, enfatizamos o 

prazo de 17 de julho, para a devida publicação.  

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.    

 

 

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal em Exercício 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO  
 

AO: SETOR DE COMPRAS                                                             
Ilma. Sra. Regina Aparecida Fernandes de Souza - Patrick 

 

AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Ilmo. Sr. José Victor Mascarello Pagotto - Wevinton 

 
A: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Ilma. Sra. Silvia Renata de Oliveira Freisleben - Márcia 
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2° Relatório Parcial de Auditoria Interna 

OS n° 001/2020 
Afonso Cláudio, 12 de agosto de 2020. 

  
Prezados, 
 
 
Dando continuidade ao monitoramento as contratações e aquisições  emergenciais e transparência 
para ações relacionadas ao enfrentamento da crise provocada pelo novo Coronavírus (Covid-19), 
referente aos trabalhos realizados no Sistema de Compras e Licitações - SCL, da Prefeitura Municipal 
de Afonso Cláudio, por meio da Ordem de Serviço SCI n° 001/2020, em observância ao disposto no 
Decreto n° 246/2020, referente ao PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna do exercício de 2020, segue 
o segundo Relatório Parcial de Auditoria Interna, com os seguintes apontamentos: 
 

1. ANÁLISE 

São aplicáveis no âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio – ES as Normas de Auditoria 
Governamental (NAG’s) e as Normas Brasileira de Auditoria Aplicáveis ao Setor Público (NB ASP), dessa 
forma, os trabalhos foram conduzidos mediante a execução dos procedimentos comparativos, dos 
documentos publicados no Portal da Transparência, bem como nas informações encaminhadas através 
da Planilha encaminhada ao TCEES, referente ao Ofício de Requisição 25/2020, no intuito de verificar 
se os atos estão correspondentes em todas as formas disponibilizadas. 
 

Localização no Portal da Transparência 
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Dispensas Manuais - Dados retirados do Portal no dia 11/08/2020 

 
TERMO Nº 003 -  ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001-2019 - PROC. Nº 013592-2020 - CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE 
PAULO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0076/2020 - PROC. Nº 13376/2020 - SILVEIRA MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
39.804.323/0001-73, no valor total de R$ 2.065,00 - Móveis para adaptar os espaços na casa abrigo 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0075/2020 - SEC. ASSIST. SOCIAL - PROC. Nº 13417/2020 - PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 
09936945786, CNPJ nº 33.015.805/0001-68, no valor de R$ 575,00 - Receptor Eletrônico 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0064/2020 - SEC. ADMINISTRAÇÃO - PROC. Nº 12644/2020 - AGNES COMERCIAL LTDA, CNPJ 
nº 03.450.477/0001-67, no valor total de R$ 4.707,90 - Materiais de limpeza/higiene 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0061/2020 - SEC ADMINISTRAÇÃO - PROC. Nº 12446/2020 - AGNES COMERCIAL LTDA,CNPJ 
nº 03.450.477/0001-67, R$ 2.956,00 - Álcool Líquido, destinado à diversas da sede 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 051/2020 - SAÚDE - PROC. Nº 13571/2020 - GRÁFICA E EDITORA DEMONER LTDA-ME, CNPJ 
nº 27.315.696/0001-00,  R$ 5.234,90, Material Gráfico destinado a orientação da População  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 050/2020 - SAÚDE - PROC. Nº 13398/2020 - EMPÓRIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI,  
CNPJ nº 21.339.653/0001-70, R$ 3.952,21, Material de Consumo Servidores da Barreira Sanitária 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 046/2020 - PROC. Nº 13033/2020 - PRETTI FARMÁCIA & MANIPULAÇÃO LTDA, CNPJ nº 
13.831.068/0001-64, R$ 7.200,00 - aquisição de Medicamentos (IVERMECTINA 12 MG) 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 - Sociedade Cívil de Amparo a Velhice Ninho de Amor - CNPJ 28.522.738/0001-
38 - valor R$120.000,00 -   Enfrentamento da Situação de Emergência decorrente do Covid-19 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0064/2020 - PROC. Nº 12644/2020 - AGNES COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 
03.450.477/0001-67, R$4.707,90 -  Materiais de Limpeza/higiene Secretarias do Prédio da Sede  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0061/2020 - PROC. Nº 12446/2020 - AGNES COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 
03.450.477/0001-67, R$ 2.956,00 - Aquisição Álcool Líquido, destinado à diversas Secretarias Sede 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 044/2020 - PROC. Nº 12687/2020 - EDICARLOS ABEDIAS LIMA 09203394761, inscrita no 
CNPJ nº 23.827.192/0001-00, R$ 5.170,00 - divisórias e portas, visando adequações exigidas 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 042/2020 - PROC. Nº 12723/2020 -  VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 
LABORATORIOS LTDA, CNPJ nº 31.804.909/0001-26, R$ 1.760,00 - Aquisição de Material Laboratorial coleta  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 041/2020 - SAÚDE - PROC Nº 12724/2020 - TCI EQUIPAMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 
nº 13.505.478/0001-15, no valor de R$ 27.748,00 - Estrutura para Instalação de Consultórios  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0051/2020 - PROC. Nº 11583/2020 - AGNES COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 
03.450.477/0001-67, no valor total de R$ 640,00 -  Álcool Líquido Secretarias do Prédio - Sec. Adm. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 038/2020 - PROC. Nº 12452/2020 - GRÁFICA E EDITORA DEMONER LTDA-ME, CNPJ sob o nº 
27.315.696/0001-00, valor R$ 1.580,00 - Material Gráfico, destinado a orientação da População 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 037/2020 - PROC. Nº 12202/2020 - PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 09936945786, CNPJ 
nº 33.015.805/0001-68, no valor de R$ 6.582,00, material de consumo de extrema necesside Covid 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 036/2020 - PROC. Nº12219/2020 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA -  CNPJ nº 
05.905.525.915/000109, valor R$ 119.900,00 - Aquisição de Teste Rápido para diagnóstico de Covid 

TERMO Nº 002 - ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001-2019 - CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035-2020 - PROC 12126/20 - WELLINGTON LOPES PEREIRA-ME, CNPJ 35.974.799/0001-00, 
R$150,00, Estrutura Metálica Utilizada na Fixação do Painel Informativo em Barreira Sanitária 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 033-2020 - PROC. Nº 12117/2020 - PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 09936945786, CNPJ 
nº 33.015.805/0001-68, R$ 3.050,00, Aquisição de Equipamentos de Higienização da Frota Saúde 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 031/2020 - PROC. Nº 11777/2020 - SAÚDE - FENIXMED COMERCIAL LTDA ME nº 14.595.915-
0001-00 R$8.400,00 - aquisição Material em caráter emergencial, destinado Cobertura de Óbito 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 030-2020 - PROC. Nº 011445/2020 - SAÚDE - PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 
09936945786 nº33.015.805-0001-68 R$4.440,00 - aquisição de Material Permanente (tenda, mesa e cadeira)  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 029-2020- PROC. Nº11675/2020 - SAÚDE - FENIXMED COMERCIAL LTDA - CNPJ 
14.595.9150001-00 - R$62.050,00 - Aquisição Material de Consumo Médico Hospitalar para Unidades de Saúde 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0051-2020 - SEC. ADMINISTRAÇÃO - AGNES COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 
03.450.477/0001-67, no valor total de R$ 640,00 - Álcool Líquido, destinado à Secretarias do Prédio  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0044-2020 - SEC. OBRAS - AGNES COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.450.477/0001-
67, no valor total de R$ 4.200,00 - aquisição de Álcool Gel 70% em caráter emergencial Obras 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0043-2020 - SEC. EDUCAÇÃO - AGNES COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 
03.450.477/0001-67, no valor total de R$ 4.200,00 - Álcool Gel 70% em caráter emergencial Educação 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042-2020 - SEC. ADMINISTRAÇÃO - AGNES COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 
03.450.477/0001-67, no valor total de R$ 4.200,00 -  Álcool Gel 70% em caráter emergencial sede 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0041-2020 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL -  AGNES COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 
03.450.477/0001-67, R$ 4.200,00 - para aquisição de Álcool Gel 70% em caráter emergencial Ass  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 047/2020 - PROC. Nº 10227/2020 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, 
CNPJ nº 22.265.663/0001-70, R$ 1.770,00, para Máscaras e Luvas Descartáveis 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 027/2020 - PROC. Nº 11443/2020 - Empresa WELLINGTON LOPES PEREIRA-ME, CNPJ 
35.974.799/0001-00, R$ 1.100,00, Painel Informativo para Barreira Sanitária Educativa do COVID-19 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 026/2020 - PROC. Nº 011367/2020 - FARMÁCIA FARLEY LTDA, CNPJ nº 16.586.025/0001-59, 
R$ 176,00, para aquisição de Termômetro Infravermelho 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 025/2020 - PROC. Nº 010291/2020 - AGNES COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 03.450.477/0001-
67, R$ 4.520,00, Álcool Gel 70% de (01) um litro e Àlcool 70% Galão de (05) cinco litros 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 024/2020 - PROC. Nº 010333/2020 - LORRANGE INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME, CNPJ 
nº 08.347.313/0001- 22, no valor de R$ 12.500,00, Máscaras em tecido 100% poliéster 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021/2020 - PROC. Nº 010125/2020 - GRÁFICA E EDITORA DEMONER LTDA-ME, CNPJ nº 
27.315.696/0001-00, no valor de R$ 2.330,00, Material Gráfico 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2020 - PROC. Nº 010079/2020 - REDALMUS COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 
27.347.244/0001-00, no valor de R$ 230,00, para aquisição de Material de Consumo 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2020 - Nº 010124/2020 - HOSPSAÚDE ZANELATO EIRELI-ME, nº 26.545.827/0001-74, 
Máscara Tripl - FENIXMED COMERCIAL LTDA ME, nº 14.595.915/0001-00, Touca Sanfon.- R$11.450,00 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2020 - PROC. Nº 010062/2020 - BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ 
14.966.026/0001- 01, valor de R$ 3.072,00, Material de Consumo Médico Hospitalar - Álcool em Gel 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2020 - PROC. Nº 010027/2020 - HOSPSAÚDE ZANELATO EIRELI-ME, CNPJ nº 
26.545.827/0001-74, no valor de R$ 4.325,00, para aquisição de Material de Consumo Médico Hospitalar 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2020 - PROC. Nº 010026/2020 - FENIXMED COMERCIAL LTDA ME, CNPJ nº 
14.595.915/0001-00, no valor de R$ 1.250,00, para aquisição de Material de Consumo Médico Hospitalar 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2020 - PROC. Nº 010028/2020 - PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 09936945786, CNPJ 
nº 33.015.805/0001-68, no valor de R$ 1.710,00, material para reparação da linha telefônica  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012/2020 - PROC. Nº 010025/2020 - MARIA LUCIMAR DO CARMO ZULCÃO & CIA LTDA, CNPJ 
nº 27.999.424/0001-68, no valor de R$ 3.058,00, equipamentos para pulverização com cloro  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2020 - PROC. Nº 010008/2020 - VD COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ nº 
39.786.983/0001-79, no valor de R$ 1.154,14, para serviço veicular e para revisão da ambulância 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2020 - PROC. Nº 010031/2020 - ALEXANDRE MARTINS 07782804701, CNPJ nº 
30.703.447/0001-98, no valor total de R$ 16.660,00 - Divulgação Sonora Veicular 

Processos na Íntegra Manuais - Dados retirados do Portal no dia 11/08/2020 

 

Descrição 

Íntegra do Processo n° 12543-20 -  Termo Aditivo - Contrato 01-2019 - Conferencia Silo Vicente de Paulo - Valor de RS 
697.426,44 - auxilio financeiro emergencial ao hospita filantrópico sem fins lucr 

Íntegra do Processo n° 5397-20 e 12460-20 -  Pregão 53-19 - Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda - 14.024.944/0001-03 - 
Cestas Básicas 

Íntegra do Processo n° 12644-20 - Dispensa n° 064-2020 - Sec. Adm - AGNES COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 
03.450.477/0001-67, R$4.707,90 - Materiais de Limpeza/higiene Secretarias do Prédio da Sede 

Íntegra do Processo n° 12446-20 - Dispensa n° 061-2020 - Adm - AGNES COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 
03.450.477/0001-67, R$ 2.956,00 - Aquisição Álcool Líquido, destinado diversas Secretarias Sede 

Íntegra do Processo n° 11583-20 - Dispensa n° 051-2020 - Sec. Adm - AGNES COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 
03.450.477/0001-67, no valor total de R$ 640,00 - Álcool Líquido Secretarias do Prédio 

Íntegra do Processo n° 10227-20 - Dispensa n° 047-2020 - Ass. Social - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI, CNPJ nº 22.265.663/0001-70, R$ 1.770,00, para Máscaras e Luvas Descartáveis 

Íntegra do Processo n° 13033-20 - Dispensa n° 046-2020 - Saúde - PRETTI FARMÁCIA & MANIPULAÇÃO LTDA, CNPJ nº 
13.831.068/0001-64, R$ 7.200,00 - aquisição de Medicamentos (IVERMECTINA 12 MG) 

Íntegra do Processo n° 12687-20 - Dispensa n° 044-2020 - EDICARLOS ABEDIAS LIMA 09203394761, inscrita no CNPJ nº 
23.827.192/0001-00, R$ 5.170,00 - divisórias e portas, visando adequações exigidas 
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Íntegra do Processo n° 10203-20 - Dispensa n° 044-2020 - SEC. OBRAS - AGNES COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 
03.450.477/0001-67, no valor total de R$ 4.200,00 - aquisição de Álcool Gel 70%  

Íntegra do Processo n° 10189-20 - Dispensa n° 043-2020 - SEC. EDUCAÇÃO - AGNES COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 03.450.477/0001-67, no valor total de R$ 4.200,00 - Álcool Gel 70% 

Íntegra do Processo n° 12723-20 - Dispensa n° 042-2020 - VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 
LABORATORIOS LTDA, CNPJ nº 31.804.909/0001-26, R$ 1.760,00 - Aquisição de Material Laboratorial coleta 

Íntegra do Processo n° 10082-20 - Dispensa n° 042-2020 - SEC. ADMINISTRAÇÃO - AGNES COMERCIAL LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 03.450.477/0001-67, no valor total de R$ 4.200,00 - Álcool Gel 70%  

Íntegra do Processo n° 12724-20 - Dispensa n° 041-2020 - Saúde - TCI EQUIPAMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 
13.505.478/0001-15, no valor de R$ 27.748,00 - Estrutura para Instalação de Consultórios 

Íntegra do Processo n° 10207-20 - Dispensa n° 041-2020 - TCI EQUIPAMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 
13.505.478/0001-15, no valor de R$ 27.748,00 - Estrutura para Instalação de Consultórios 

Íntegra do Processo n° 12452-20 - Dispensa n° 038-2020 - GRÁFICA E EDITORA DEMONER LTDA-ME, CNPJ sob o nº 
27.315.696/0001-00, valor R$ 1.580,00 - Material Gráfico, destinado a orientação da População 

Íntegra do Processo n° 12202-20 - Dispensa n° 037-2020 - FMS - PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 09936945786, CNPJ 
nº 33.015.805/0001-68, valor R$ 6.582,00, material de consumo de extrema necesside Covid 

Íntegra do Processo n° 12219-20 - Dispensa n° 036-2020 - FMS - BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA - CNPJ nº 
05.905.525.915/000109, valor R$ 119.900,00 - Aquisição Teste Rápido para diagnóstico de Covid 

Íntegra do Processo n° 12126-20 - Dispensa n° 035-2020 - Saúde - WELLINGTON LOPES PEREIRA-ME, CNPJ 
35.974.799/0001-00, R$150,00, Estrutura Metálica Utilizada no Painel Informativo em Barreira Sanitar 

Íntegra do Processo n° 12217-20 - Dispensa n° 033-2020 - FMS - PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 09936945786, CNPJ 
nº 33.015.805/0001-68, R$ 3.050,00, Aquisição de Equipamentos de Higienização da Frota Saú 

Íntegra do Processo n° 11777-20 - Dispensa n° 031-2020 - SAÚDE - FENIXMED COMERCIAL LTDA ME nº 14.595.915-
0001-00 R$8.400,00 - Material em caráter emergencial, destinado Cobertura de Óbito 

Íntegra do Processo n° 11445-20 - Dispensa n° 030-2020 - SAÚDE - PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 09936945786 
nº33.015.805-0001-68 R$4.440,00 - aquisição de Material Permanente (tenda, mesa e cadeir 

Íntegra do Processo n° 11675-20 - Dispensa n° 029-2020 - SAÚDE - FENIXMED COMERCIAL LTDA - CNPJ 14.595.9150001-
00 - R$62.050,00 - Aquisição Material de Consumo Médico Hospitalar para Unidades de Saúde 

Íntegra do Processo n° 11443-20 - Dispensa n° 027-2020 - WELLINGTON LOPES PEREIRA-ME, CNPJ 35.974.799/0001-00, 
R$ 1.100,00, Painel Informativo para Barreira Sanitária Educativa do COVID-19 

Íntegra do Processo n° 11367-20 - Dispensa n° 026-2020 - FARMÁCIA FARLEY LTDA, CNPJ nº 16.586.025/0001-59, R$ 
176,00, para aquisição de Termômetro Infravermelho 

Íntegra do Processo n° 10291-20 - Dispensa n° 025-2020 - FMS - AGNES COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 03.450.477/0001-67, 
R$ 4.520,00, Álcool Gel 70% de (01) um litro e Àlcool 70% Galão de (05) cinco litros 

Íntegra do Processo n° 10333-20 - Dispensa n° 024-2020 - FMS - LORRANGE INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME, CNPJ 
nº 08.347.313/0001- 22, no valor de R$ 12.500,00, Máscaras em tecido 100% poliéster 

Íntegra do Processo n° 10125-20 - Dispensa n° 021-2020 - FMS - GRÁFICA E EDITORA DEMONER LTDA-ME, CNPJ nº 
27.315.696/0001-00, no valor de R$ 2.330,00, Material Gráfico 

Íntegra do Processo n° 10079-20 - Dispensa n° 020-2020 - REDALMUS COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 27.347.244/0001-00, 
no valor de R$ 230,00, para aquisição de Material de Consumo 

Íntegra do Processo n° 10124-20 - Dispensa n° 019-2020 - HOSPSAÚDE ZANELATO EIRELI-ME, nº 26.545.827/0001-74, 
Máscara Tripl - FENIXMED COMERCIAL LTDA ME, nº 14.595.915/0001-00, R$11.450,0Touca Sanfon. 

Íntegra do Processo n° 10062-2 - Dispensa n° 017-2020 - FMS -  BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ 
14.966.026/0001- 01, valor de R$ 3.072,00,Material de Consumo Médico Hospitalar Álcool em Gel 

Íntegra do Processo n° 10027-20 - Dispensa n° 016-2020 - FMS -  HOSPSAÚDE ZANELATO EIRELI-ME, CNPJ nº 
26.545.827/0001-74, no valor de R$ 4.325,00, aquisição de Material de Consumo Médico Hospitalar 

Íntegra do Processo n° 10026-20 - Dispensa n° 015-2020 - Saúde  FENIXMED COMERCIAL LTDA ME, CNPJ nº 
14.595.915/0001-00, no valor de R$ 1.250,00, para aquisição de Material de Consumo Médico Hospitalar 

Íntegra do Processo n° 10028-2  Dispensa n° 013-2020 - Saúde - PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 09936945786, CNPJ 
nº 33.015.805/0001-68, no valor de R$ 1.710,00, material para reparação linha telefônica 

Íntegra do Processo n° 10025-20  Dispensa n° 012-2020 - MARIA LUCIMAR DO CARMO ZULCÃO & CIA LTDA, CNPJ nº 
27.999.424/0001-68, no valor de R$ 3.058,00, equipamentos para pulverização com cloro 

Íntegra do Processo n° 10008-20 -  Dispensa n° 011-2020 - VD COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ nº 
39.786.983/0001-79, no valor de R$ 1.154,14, para serviço veicular e para revisão da ambulância 

Íntegra do Processo n° 10031-20 - Dispensa n° 010-2020 - Sec. Saúde - ALEXANDRE MARTINS 07782804701, CNPJ nº 
30.703.447/0001-98, no valor total de R$ 16.660,00 - Divulgação Sonora Veicular  
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Contratações Emergenciais Automáticas - Dados retirados do Portal no dia 11/08/2020 

 

Número Processo Abertura Objeto Base Legal 

000076/2020 013376/2020 13/07/2020 

SOLICITO A VOSSA EXCELENCIA AUTORIZACAO PARA 
AQUISICAO DOS MOVEIS E ELETRONICO PARA ADAPTAR OS 
ESPACOS FISICOS DA CASA DE ABRIGO CIRANDA EM PROL A 
EXECUCAO DO PLANO DE CONTINGENCIA CONTRA A 
DISSEMINACAO DO COVID-19  DO SERVICO DE 
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E 
ADOLESCENTES 

ART. 4º LEI 
FEDERAL 13 
979/2020 - 
Covid-19 

000075/2020 013417/2020 15/07/2020 

SOLICITO A VOSSA EXCELENCIA AUTORIZACAO PARA 
AQUISICAO RECEPTOR ELETRONICO PARA ADAPTAR O 
ESPACO FISICO DA CASA DE ABRIGO CIRANDA EM PROL A 
EXECUCAO DO PLANO DE CONTINGENCIA CONTRA A 
DISSEMINACAO DO COVID-19  DO SERVICO DE 
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E 
ADOLESCENTES 

ART. 4º LEI 
FEDERAL 13 
979/2020 - 
Covid-19 

000064/2020 012644/2020 17/06/2020 

Solicitamos a vossa excelencia a autorizacao para realizacao 
de despesa com aquisicao de despender de sabao liquido e 
alcool  e sabonete e papel toalha para atender ao predio 
sede da prefeitura municipal de Afonso Claudio para a 
higienizacao das maos  e todos os locais onde os servidores e 
municipes transitam para a medidas de prevencao para 
enfrentamento da emergencia de saude publica de 
importancia internacional decorrente do coronavirus (covid-
19), observadas as informacoes e diretrizes estabelecidas 
pelo ministerio da saude. Para atender os diversos setores 
do predio da prefeitura municipal de Afonso Claudio e os 
setores pertencente a secretaria de administracao 

ART. 4º LEI 
FEDERAL 13 
979/2020 - 
Covid-19 

000061/2020 012446/2020 19/06/2020 

Despesa com aquisicao de alcool 70 ° liquido para atender ao 
predio sede da prefeitura municipal de Afonso Claudio para 
a higienizacao das mesas e todos os locais onde os 
servidores e  municipes transitam para a medidas de 
prevencao para enfrentamento da emergencia de saude 
publica de importancia internacional decorrente do 
coronavirus (covid-19), observadas as informacoes e 
diretrizes estabelecidas pelo ministerio da saude. Para 
atender os diversos setores do predio da prefeitura 
municipal de afonso claudio e os setores pertencente a 
secretaria de adminitracao 

ART. 4º LEI 
FEDERAL 13 
979/2020 - 
Covid-19 

000051/2020 011583/2020 13/05/2020 

REALIZACAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL 
LIQUIDO 70º PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ULTILIZACAO DO 
MESMO NOS DIVERSOS SETORES DO PREDIO SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL AFONSO CLAUDIO PARA A 
HIGIENIZACAO DAS MESAS , BEM COMO DOS 
EQUIPAMENTOS DE USO DOS SERVIDORES. 

ART. 4º LEI 
FEDERAL 13 
979/2020 - 
Covid-19 

000051/2020 013571/2020 21/07/2020 

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GRAFICO EM 
CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A NOTIFICACAO DE 
PACIENTES E ORIENTACAO DA POPULACAO SOBRE NOVO 
CORONAVIRUS (COVID-19).  A SERVIDORA EMILY ALMEIDA 
TONOLI PRATES SERA A AGENTE FISCALIZADORA DO 
CONTRATO. 

ART. 4º LEI 
FEDERAL 13 
979/2020 - 
Covid-19 
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000050/2020 013398/2020 21/07/2020 

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS 
SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA BARREIRA 
SANITARIA EDUCATIVA, DENTRE OUTROS EVENTOS DESTA 
SECRETARIA.  A ENTREGA DEVERA SER MEDIANTE 
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO DESTA SECRETARIA.  
FONTE DE RECURSO PROPRIO  FICHA: 0015 - 12110000  
INFORMO AINDA, QUE A SERVIDORA MONALIZA DA SILVA 
BERGER SERA A FISCALIZADORA DESTE CONTRATO. 

ART. 4º LEI 
FEDERAL 13 
979/2020 - 
Covid-19 

000046/2020 013246/2020 10/07/2020 

DESPESAS C/ MEDICAMENTO ATRAVES DE FARMACIA DE 
MANIPULACAO PARA ATENDIMENTO AOS NOSSOS 
MUNICIPES, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-
19.    FICHA: 000111 - 12900000   CONTA: 21.288.527 - 
BANESTES    O SERVIDOR HUDSON RAMOS DAROS, SERA O 
AGENTE FISCALIZADOR DO CONTRATO. 

ART. 4º LEI 
FEDERAL 13 
979/2020 - 
Covid-19 

000044/2020 013250/2020 22/06/2020 

CONTRATACAO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  
CONFECCAO DE DIVISORIAS E PORTAS VISANDO 
ADEQUACOES EXIGIDAS PELAS VIGILANCIAS MUNICIKPAL E 
ESTADUAL, NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES 
CLINICAS,  LOCALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE "HILTON 
LOPES VIEIRA". 

ART. 4º LEI 
FEDERAL 13 
979/2020 - 
Covid-19 

000044/2020 010203/2020 13/04/2020 

DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70  EM 
CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 
TENDO EM VISTA PANDEMIA DO COVID-19. 

ART. 4º LEI 
FEDERAL 13 
979/2020 - 
Covid-19 

000043/2020 012726/2020 22/06/2020 

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO  EM CARATER 
EMERGENCIAL DESTINADO  A AUTOCLAVE LOCALIZADA NA 
UNIDADE DE SAUDE "HILTON LOPES VIEIRA".   A SERVIDORA 
EMILY ALMEIDA TONOLI PRATES SERA A AGENTE 
FISCALIZADORA DO CONTRATO. 

ART. 4º LEI 
FEDERAL 13 
979/2020 - 
Covid-19 

000043/2020 010189/2020 13/04/2020 

AUTORIZACAO PARA ADQUIRIR ALCOOL EM GEL 70º, PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCACAO. 

ART. 4º LEI 
FEDERAL 13 
979/2020 - 
Covid-19 

000042/2020 010082/2020 13/04/2020 

MATERIAL DE CONSUMO  ALCOOL EM GEL 70 R EM CARATER 
EMERGENCIAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO 
PREDIO SEDE DA PREFEITURA E BEM COMO OS SETORES 
PERTENCENTE A PASTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
( DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, 
SETOR DE LICITACOES , SETOR DE COMPRAS,  CARTEIRA DE  
IDENTIDADE , CARTEIRA DE TRABALHO , POSTOS DE 
CORREIO DOS DISTRITOS , ALMOXARIFADO , PATRIMONIO E 
ARQUIVO GERAL  E OUTROS) TENDO EM VISTA PANDEMIA 
DO COVID-19. 

ART. 4º LEI 
FEDERAL 13 
979/2020 - 
Covid-19 

000041/2020 012724/2020 22/06/2020 

CONTRATACAO COM EMPRESA EM LOCACAO DE 
ESTRUTURA PARA INSTALACAO DE CONSULTORIOS DE 
ATENDIMENTO AOS PACIENTES  SUSPEITOS / SINTOMATICOS 
PARA COVID-19, PELO PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS.  A 
SERVIDORA EMILY ALMEIDA TONOLI PRATES SERA A AGENTE 
FISCALIZADORA DO CONTRATO. 

Lei Nº 
13.979/2020, 
Artigo 4 º 

000041/2020 010207/2017 13/04/2020 

DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70  EM 
CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E 
USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL TENDO EM VISTA PANDEMIA DO COVID-19. 

ART. 4º LEI 
FEDERAL 13 
979/2020 - 
Covid-19 

000038/2020 012452/2020 17/06/2020 

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GRAFICO EM 
CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A ORIENTACAO DA 
POPULACAO SOBRE NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). 

ART. 4º LEI 
FEDERAL 13 
979/2020 - 
Covid-19 
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000037/2020 012202/2020 19/06/2020 

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE 
CONSUMO DESTINADO   AO ENFRENTAMENTO DO COVID-
19. 

ART. 4º LEI 
FEDERAL 13 
979/2020 - 
Covid-19 

 

 
2. RELATÓRIO DE ACHADOS 

2.1 Achados 

 

a) Situação Encontrada:  

 

Constatamos que há conforme relatório anterior, apenas as dispensas abaixo relacionadas constam na 

aba automática do Portal da Transparência. 

 

000076/2020 013376/2020 

000075/2020 013417/2020 

000064/2020 012644/2020 

000061/2020 012446/2020 

000051/2020 011583/2020 

000051/2020 013571/2020 

000050/2020 013398/2020 

000046/2020 013246/2020 

000044/2020 013250/2020 

000044/2020 010203/2020 

000043/2020 012726/2020 

000043/2020 010189/2020 

000042/2020 010082/2020 

000041/2020 012724/2020 

000041/2020 010207/2017 

000038/2020 012452/2020 

000037/2020 012202/2020 

 

Ou seja, das 40 (quarenta) dispensas analisadas referente ao Covid-19, encaminhadas para publicação 

manual, apenas 17 (dezessete) estão aparecendo no sistema automaticamente, o que demonstra que 

ou o sistema interno está com inconsistência, ou o preenchimento dos dados no sistema não estão 

condizentes com o orientado pela empresa de software. 

 

Propostas 

 

Setor de Compras: Como responsáveis pelas informações constantes no Sistema de Software interno, 

que remete automaticamente as informações para o Portal da Transparência, gentileza ajustar os 
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processos no sistema, ou entrar em contato com a empresa de software, através do contato 

disponibilizado por essa UCCI, para possibilitar o encaminhamento automático para o Portal. 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 050/2020 - PROC. Nº 13398/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 046/2020 - PROC. Nº 13033/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 042/2020 - PROC. Nº 12723/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 036/2020 - PROC. Nº 12219/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2020 - PROC. Nº 12126/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 033/2020 - PROC. Nº 12117/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 031/2020 - PROC. Nº 11777/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 030/2020 - PROC. Nº 11445/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 029/2020 - PROC. Nº 11675/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROC. Nº 10082/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2020 - PROC. Nº 10207/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 047/2020 - PROC. Nº 10227/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 027/2020 - PROC. Nº 11443/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 026/2020 - PROC. Nº 11367/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 025/2020 - PROC. Nº 10291/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 024/2020 - PROC. Nº 10333/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021/2020 - PROC. Nº 10125/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2020 - PROC. Nº 10079/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2020 - PROC. Nº 10124/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2020 - PROC. Nº 10062/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2020 - PROC. Nº 10027/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2020 - PROC. Nº 10026/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2020 - PROC. Nº 10028/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012/2020 - PROC. Nº 10025/2020  
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2020 - PROC. Nº 10008/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2020 - PROC. Nº 10031/2020 

 

b) Situação Encontrada:  

 

Automaticamente com base nas informações incluídas no sistema de software diariamente, consta a 

Dispensa n° 43/2020, do FMS, Processo n° 12726/2020, como emergencial do Covid-19, entretanto, a 

dispensa (anexa) foi realizada no art. 24, inciso II, da Lei n° 8666/93, não sendo incluída manualmente 

nem dispensas, ,nem integralmente. 

 

Propostas 

 

Setor de Compras: Verificar se trata de contratação emergencial e esclarecer em caso positivo ou 

ajustar no sistema, em caso negativo. 

 

c) Situação Encontrada:  

 

Considerando as informações incluídas no sistema de software diariamente, a Dispensa n° 44/2020, do 

FMS, consta automaticamente o Processo n° 13250/2020, entretanto, a dispensa encaminhada consta 

o Processo n° 12687/2020. 

 

Propostas 

 

Setor de Compras: Verificar e esclarecer a situação e ajustar no sistema. 

 

2.2 Critérios 

- Lei n. 13.979/2020 

- Lei n. 12.527/2011 

- Ofício de Requisição 25/2020 do TCEES 

- Recomendação 041/2020 do MPCES 

 

2.3 Evidência 

Portal da Transparência. 

 

2.4 Efeitos 

Demonstra insegurança na legitimidade e integridade das informações, dificultando a fiscalização e a 
transparência dos atos. A transparência é a principal ferramenta de controle interno, externo e social. 
Inconsistências constantes como essas, dificulta nosso monitoramento e prejudica o Município em 
avaliações de órgãos fiscalizadores.  
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É prioritário ajustar a situação, principalmente pois a urgência requerida durante a pandemia para 
contratações de serviços e compras de insumos pode gerar maior ocorrência de falhas e 
inconformidades, o que deve ser evitado.  
 

3. CONCLUSÃO 

A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições de natureza preventiva e de orientação, a 

fim de evitar consequências negativas, vêm novamente recomendar ao Setor de Compras o ajuste das 
inconsistências no portal da transparência, tendo em vista que a não conformidade poderá gerar 
responsabilização ao servidor e ao gestor, além de colocar em risco a integridade da transparência. 
 
Tão importante quanto fazer um processo corretamente, cumprindo legalmente todas as etapas, é 
garantir o princípio da publicidade, que deve ser compreendido muito além do dever de publicar os 
atos, mas sim ser transparente de maneira clara e compreensível ao público, a fim de tornar o seu 
conteúdo acessível a todos os cidadãos, dessa forma, não é plausível que se as informações 
automáticas continuem divergentes das demais. 
 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.    
 

 

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal em Exercício 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO  
AO: SETOR DE COMPRAS                                                          
Ilma. Sra. Regina Aparecida Fernandes de Souza   
Ilmo. Sr. Patrick Tomaz Giestas Vanderlei                                 
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3° Relatório Parcial de Auditoria Interna 

OS n° 001/2020 
Afonso Cláudio, 24 de agosto de 2020. 

  
Prezados, 
 
 
Dando continuidade ao monitoramento a transparência para ações relacionadas ao enfrentamento da 
crise provocada pelo novo Coronavírus (Covid-19), referente aos trabalhos realizados no Sistema de 
Compras e Licitações - SCL, da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, por meio da Ordem de Serviço 
SCI n° 001/2020, em observância ao disposto no Decreto n° 246/2020, referente ao PAAI – Plano Anual 
de Auditoria Interna do exercício de 2020, segue o segundo Relatório Parcial de Auditoria Interna, com 
os seguintes apontamentos: 
 

1. ANÁLISE 

São aplicáveis no âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio – ES as Normas de Auditoria 
Governamental (NAG’s) e as Normas Brasileira de Auditoria Aplicáveis ao Setor Público (NB ASP), dessa 
forma, os trabalhos foram conduzidos mediante a execução dos procedimentos comparativos, dos 
documentos publicados no Portal da Transparência, bem como nas informações encaminhadas através 
de Ofícios SMF para publicação manual, referente ao Ofício de Requisição 25/2020, no intuito de 
verificar se os atos estão correspondentes em todas as formas disponibilizadas. 
 

Localização no Portal da Transparência 
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Receitas Automáticas - Dados retirados do Portal no dia 24/08/2020 
 

 
 

Notas de Arrecadação Manuais - Dados retirados do Portal no dia 24/08/2020 
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2. RELATÓRIO DE ACHADOS 

2.1 Achados 

 

a) Situação Encontrada:  

 

Constatamos que há conforme relatório anterior, apenas as dispensas abaixo relacionadas constam na 

aba automática do Portal da Transparência. 

 

000076/2020 013376/2020 

000075/2020 013417/2020 

000064/2020 012644/2020 

000061/2020 012446/2020 

000051/2020 011583/2020 

000051/2020 013571/2020 

000050/2020 013398/2020 

000046/2020 013246/2020 

000044/2020 013250/2020 

000044/2020 010203/2020 

000043/2020 012726/2020 

000043/2020 010189/2020 

000042/2020 010082/2020 

000041/2020 012724/2020 

000041/2020 010207/2017 

000038/2020 012452/2020 

000037/2020 012202/2020 

 

Ou seja, das 40 (quarenta) dispensas analisadas referente ao Covid-19, encaminhadas para publicação 

manual, apenas 17 (dezessete) estão aparecendo no sistema automaticamente, o que demonstra que 

ou o sistema interno está com inconsistência, ou o preenchimento dos dados no sistema não estão 

condizentes com o orientado pela empresa de software. 

 

Propostas 

 

Setor de Compras: Como responsáveis pelas informações constantes no Sistema de Software interno, 

que remete automaticamente as informações para o Portal da Transparência, gentileza ajustar os 

processos no sistema, ou entrar em contato com a empresa de software, através do contato 

disponibilizado por essa UCCI, para possibilitar o encaminhamento automático para o Portal. 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 050/2020 - PROC. Nº 13398/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 046/2020 - PROC. Nº 13033/2020 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 042/2020 - PROC. Nº 12723/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 036/2020 - PROC. Nº 12219/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2020 - PROC. Nº 12126/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 033/2020 - PROC. Nº 12117/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 031/2020 - PROC. Nº 11777/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 030/2020 - PROC. Nº 11445/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 029/2020 - PROC. Nº 11675/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROC. Nº 10082/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2020 - PROC. Nº 10207/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 047/2020 - PROC. Nº 10227/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 027/2020 - PROC. Nº 11443/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 026/2020 - PROC. Nº 11367/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 025/2020 - PROC. Nº 10291/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 024/2020 - PROC. Nº 10333/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021/2020 - PROC. Nº 10125/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2020 - PROC. Nº 10079/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2020 - PROC. Nº 10124/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2020 - PROC. Nº 10062/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2020 - PROC. Nº 10027/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2020 - PROC. Nº 10026/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2020 - PROC. Nº 10028/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012/2020 - PROC. Nº 10025/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2020 - PROC. Nº 10008/2020  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2020 - PROC. Nº 10031/2020 

 

b) Situação Encontrada:  

 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 

Praça da Independência, 341 – Afonso Cláudio – Espírito Santo – Telefax027 3735-4000 

Automaticamente com base nas informações incluídas no sistema de software diariamente, consta a 

Dispensa n° 43/2020, do FMS, Processo n° 12726/2020, como emergencial do Covid-19, entretanto, a 

dispensa (anexa) foi realizada no art. 24, inciso II, da Lei n° 8666/93, não sendo incluída manualmente 

nem dispensas, ,nem integralmente. 

 

Propostas 

 

Setor de Compras: Verificar se trata de contratação emergencial e esclarecer em caso positivo ou 

ajustar no sistema, em caso negativo. 

 

c) Situação Encontrada:  

 

Considerando as informações incluídas no sistema de software diariamente, a Dispensa n° 44/2020, do 

FMS, consta automaticamente o Processo n° 13250/2020, entretanto, a dispensa encaminhada consta 

o Processo n° 12687/2020. 

 

Propostas 

 

Setor de Compras: Verificar e esclarecer a situação e ajustar no sistema. 

 

2.2 Critérios 

- Lei n. 13.979/2020 

- Lei n. 12.527/2011 

- Ofício de Requisição 25/2020 do TCEES 

- Recomendação 041/2020 do MPCES 

 

2.3 Evidência 

Portal da Transparência. 

 

2.4 Efeitos 

Demonstra insegurança na legitimidade e integridade das informações, dificultando a fiscalização e a 
transparência dos atos. A transparência é a principal ferramenta de controle interno, externo e social. 
Inconsistências constantes como essas, dificulta nosso monitoramento e prejudica o Município em 
avaliações de órgãos fiscalizadores.  
 
É prioritário ajustar a situação, principalmente pois a urgência requerida durante a pandemia para 
contratações de serviços e compras de insumos pode gerar maior ocorrência de falhas e 
inconformidades, o que deve ser evitado.  
 

3. CONCLUSÃO 

A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições de natureza preventiva e de orientação, a 

fim de evitar consequências negativas, vêm novamente recomendar ao Setor de Compras o ajuste das 
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inconsistências no portal da transparência, tendo em vista que a não conformidade poderá gerar 
responsabilização ao servidor e ao gestor, além de colocar em risco a integridade da transparência. 
 
Tão importante quanto fazer um processo corretamente, cumprindo legalmente todas as etapas, é 
garantir o princípio da publicidade, que deve ser compreendido muito além do dever de publicar os 
atos, mas sim ser transparente de maneira clara e compreensível ao público, a fim de tornar o seu 
conteúdo acessível a todos os cidadãos, dessa forma, não é plausível que se as informações 
automáticas continuem divergentes das demais. 
 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.    
 

 

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal em Exercício 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO  
AO: SETOR DE COMPRAS                                                          
Ilma. Sra. Regina Aparecida Fernandes de Souza   
Ilmo. Sr. Patrick Tomaz Giestas Vanderlei                                 
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UCCI OF. N° 028/2020 
Afonso Cláudio, 07 de abril de 2020. 

 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

 

A Controladoria Interna do Município, orienta os Órgãos e Entidades Municipais, quanto aos 

procedimentos a serem adotados, as medidas excepcionais das ações administrativas, tendo em vista 

o enfrentamento da emergência de saúde pública. 

 

CONSIDERANDO a edição da Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020 pelo Governo 

Federal que alterou o artigo 4º da Lei 13.979/2020, que dispensa a licitação para a aquisição de bens, 

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

decorrente  do coronavírus, flexibilizando os referidos procedimentos, por exemplo: autorizando a 

contratação excepcional de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de 

participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, a aquisição de equipamentos 

usados, a dispensa de estudo preliminar e da estimativa de preços, simplificação do termo de 

referência e/ou projeto básico, dentre outras medidas; 

 

CONSIDERANDO a Notificação Recomendatória – COVID-19, em anexo, encaminhada pelo 

Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do OF/CADP/nº0216675 – SEI 

19.11.0067.0008034/2020-26, ao qual recomenda acerca de procedimentos que deverão ser 

adotados, tendo em vista as medidas excepcionais das ações administrativas em prol dos interesses 

públicos primários da sociedade brasileira e capixaba; 

 

RESOLVE orientar acerca das medidas excepcionais das ações administrativas, tendo em vista o 

enfrentamento da emergência de saúde pública. 

 

1. DOS PROCESSOS DE DISPENSA LICITATÓRIA 

 

A Lei Federal nº 8.666/1993 – Lei de Licitações e Contratos, estabelece que a licitação é o 

procedimento obrigatório a ser utilizado pela Administração Pública para realizar suas contratações. 

 

 

No entanto, a própria Lei de Licitações e Contratos, estabelece as possibilidades na qual a 

Administração deixará de licitar. 

 

 

Assim, o Art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 permite a dispensa de licitação nos casos de 

emergência ou calamidade pública, in verbis: 

 

 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 

Praça da Independência, 341 – Afonso Cláudio – Espírito Santo – Telefax027 3735-4000 

“Art. 24. É dispensável a licitação: 

 

IV - 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 Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento de emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, flexionou a instrução do 

Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, no entanto vale destacar que alguns requisitos 

ainda se encontram indispensáveis, conforme trataremos nesta orientação. 

 

Tais alterações normativas, entretanto, não devem ser confundidas com licenciosidade, devendo ser 

interpretada como um abrandamento do rigorismo formal durante o período de vigência da situação 

de emergência, obviamente, inerente aos atos que, com ela, tenham relação direta. 

 

1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO 

 

Apesar da simplificação do procedimento para contratação, o art. 4º-E da Lei Federal nº 13.979/2020 

estabelece a necessidade do termo de referência ou projeto básico, ainda que simplificado, devendo 

conter os seguintes documentos: 

 

I - declaração do objeto; 

II - fundamentação simplificada da contratação;  

III - descrição resumida da solução apresentada;  

IV - requisitos da contratação; 

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 de domínio amplo; 

d) contratações similares de outros entes públicos; ou 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 

VII - adequação orçamentária. 

 

Excepcionalmente, mediante   justificativa   da   autoridade   competente, será dispensada a 

estimativa de preço. (§2º) 

 

Os preços obtidos a partir da estimativa de preço não impedem a contratação pelo Poder Público por 

valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que 

deverá haver justificativa nos autos. (§3º) 
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1.2 DOS PRAZOS 

 

Os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade nos casos de licitação na 

modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e 

insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta orientação técnica. 

 

Os contratos regidos pela Lei nº 13.979/2020 terão prazo de duração de até 6 (seis) meses (art. 4º-H) 

e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de 

enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública. 

 

1.3 DA TRANSPARÊNCIA 

 

Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro da Lei Federal nº 13.979/2020 

deverão ser imediatamente disponibilizadas no Portal da Transparência de forma imediata, 

contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei Federal nº 

12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), o nome do contratado, o número de sua inscrição na 

Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou 

aquisição. (Art. 4º. § 2º) 

 

Para isso, a Controladoria Interna do Município, gestora do Portal da Transparência deste Município, 
em contato com a empresa de software, criou  um  campo  específico  no  Portal  da  Transparência  
para publicação das informações claras e objetivas sobre todos os dados atualizados dos gastos com 
contratações excepcionais, revisões de contratos em curso, dispensas licitatórias, aquisições de 
insumos, dentre outras, feitas nesse período de pandemia, com base nos regramentos temporários, 
com o objetivo de facilitar o acesso à informação por parte da população, da imprensa e dos órgãos 
de controle. 

 

1.4 DO ACESSO Á INFORMAÇÃO 

 

Os pedidos de acesso à informação, de que trata da Lei Federal nº 12.527/2011, relacionados com 

medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta orientação serão 

atendidos prioritariamente. 

 

2.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O enquadramento indevido das contratações à hipótese de dispensa prevista na Lei 13.979/2020 

e/ou vícios no processo instrutório configuram dispensa indevida da licitação, gerando a nulidade 

do contrato administrativo correspondente (artigo 49, par. 2º da Lei 8.666/93), bem como 

responsabilidade criminal (artigo 89) e por ato de improbidade do gestor, seja pelo dano presumido 

ao erário público, seja pela violação dos princípios da Administração Pública (Lei 8.429/92); 
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Assim, a presente Orientação Técnica visa orientar e aprimorar os procedimentos para contratações 

excepcionais durante o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus. 

 

Desta forma, RECOMENDAMOS: 

 

a) A elaboração de um plano de contingência, com a previsão de ações conforme os níveis de 

resposta, indispensável ao balizamento da necessidade e adequação das ações empreendidas, 

dentre elas as contratações diretas, fundamentadas no artigo 4º da Lei nº 13.979/2020, alterado 

pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, conforme determinação do Ministério 

Público do Estado do Espírito Santo, por meio da Notificação Recomendatória,  OF/CADP/nº0216675 

– SEI 19.11.0067.0008034/2020-26; 

 

b) Que se abstenham de formalizar processos de dispensa licitatória e/ou celebrar e executar 

contratações diretas atestando como emergenciais e/ou de calamidade pública situações que não 

se enquadrem na Portaria nº 188/2020 do Ministério da Saúde, na Lei Federal nº 13.979/2020 

alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, e no Decreto nº 4593-R, de 

13 de março de 2020, do Governador do Estado do Espírito Santo; 

 

c) Que se abstenham de contratar diretamente por dispensa de  licitação, na situação de 

emergência/calamidade pública declarada, sem que esteja instaurado, instruído e finalizado 

procedimento administrativo que contenha todos os requisitos e pressupostos formais e materiais, 

de existência e de validade, tal como descritos nos termos desta orientação e fundados na Lei Federal 

nº 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020; 

 

d) Que se abstenham de celebrar contratações diretas por dispensa de licitação, pautadas na 

emergência ou calamidade pública declarada, que não cumpram as condicionantes do artigo 4º da 

Lei 13.979/2020, quais sejam: 

 
Que o objeto licitado se configure como bens, insumos e serviços de saúde para o 

enfrentamento da situação de emergência declarada em âmbito federal e estadual e do artigo 

24, inciso IV, da Lei 8.666/93, quais sejam: 

- Que o objeto licitado se refira tão somente aos bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa; 

- Que seja respeitado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da situação emergencial e/ou 

calamitosa para a vigência do contrato, ou que ele dure apenas o tempo necessário ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para que se realize a licitação ordinária 

relativa àquele objeto; 

 

 

e) Que seja obedecido rigorosamente os prazos e procedimentos estabelecidos na Lei Federal nº 

13.979/2020; 
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f) Sejam publicadas em campo específico no Portal da Transparência todas as contratações e/ou 

aquisições realizadas com fulcro no artigo 4º da Lei 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória nº 

926, de 20 de março de 2020 e no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, em razão da Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional, declarada na forma do Decreto Nº 4593-R, 

de 13 de março de 2020, conforme determina o artigo 4º, § 2º, da Lei 13.979/2020; 

 

g) sejam declarados nulos, no  prazo máximo  de  48  (quarenta e  oito) horas, quaisquer processos 

de dispensa licitatória que estejam a descumprir os requisitos dispostos nessa recomendação, e em 

especial, no artigo 4º da Lei 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março 

de 2020, artigo 24, inciso IV e artigo 26, caput e parágrafo único, da Lei 8.666/93, quando aplicáveis, 

e demais dispositivos do mesmo diploma; 

 

h) advertimos que as medidas previstas nas normas citadas, especialmente na Lei nº 13.979/2020, 

alterada pela Medida Provisória nº 926/2020, “aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de 

saúde pública”, conforme, aliás, é bem claro diversos artigos da Lei nº 13.979/2020, notadamente 

os artigos 4º, §1º, 4-H e 8º; 

 

i) que seja cumprida a Notificação Recomendação – COVID-19 - do Ministério Público do Estado 

do Espírito Santo (OF/CADP/nº 0216675); 

 

j) advertimos que o descumprimento das normas pode gerar responsabilização pessoal, portanto 

alertamos para que as mesmas sejam aplicadas com o devido rigor, observando prazos, 

procedimentos, e etc. 

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.    

 

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 

Controladora Interna Municipal em Exercício 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto 

 

AO: SETOR DE COMPRAS                                                             
Ilma. Sra. Regina Aparecida Fernandes de Souza   

 
AO: SETOR DE LICITAÇÃO          
Ilma. Sra. Keyla Monteiro Zanetti de Oliveira                   

 

CC: AO: EXMO. SR. EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 
        DD. Prefeito Municipal 
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UCCI OF. N° 030/2020 
Afonso Cláudio, 28 de abril de 2020. 

 
A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições de natureza preventiva e de 
orientação, com vistas ao aprimoramento da gestão, vem novamente, apresentar ATO 
RECOMENDATÓRIO, tendo em vista o Ofício de Comunicação 01/2020-1 do TCEES, Processo n° 
02099/2020-9, Despacho n° 15756/2020-1, comunicando que o Tribunal iniciou trabalho  de  
fiscalização – Termo de Designação 00035/2020-1, para acompanhamento das contratações 
emergenciais que estão sendo realizadas, para ações relacionadas ao enfrentamento da crise 
provocada pelo novo coronavírus. 
  
Inicialmente cumpre ressaltar que encaminhamos previamente o OF. UCCI n° 28/2020, contendo tais 
recomendações anteriormente ao início da fiscalização pelo TCEES. Bem como, já havíamos 
providenciado junto a empresa de software, um campo específico no Portal da Transparência para 
disponibilização das informações, sendo que já foram publicadas as primeiras devidamente 
repassadas pela equipe do Setor de Compras. 
 

Entretanto, reiteramos que todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro da Lei 

Federal nº 13.979/2020 deverão ser imediatamente disponibilizadas no Portal da Transparência. 
 

Reiteramos que quando forem encaminhar os processos de contratações ou aquisições deverão 

informar, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de 

Acesso à Informação), o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do 

Brasil, o prazo contratual e o valor, no campo de descrição disponível no sistema eletrônico do 

Portal da Transparência.  
 

Ressaltamos que o TCEES poderá requisitar outros documentos e informações visando esclarecer, 

justificar e comprovar os gastos públicos realizados, além do cumprimento de seus objetivos em 

conformidade com as necessidades determinadas nas contratações feitas pelos gestores públicos. 
 

Por fim, comunicamos que encaminharemos por e-mail, ofício supracitado do TCEES, bem como 

Cartilha do FECONTES – Fórum Estadual de Controles Internos, contendo guia para auxiliar nos 

procedimentos a serem adotados nas compras diretas. 
 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.    

 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 

Controladora Interna Municipal em Exercício 
 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO  
AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   AO: SETOR DE COMPRAS                                                  
Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto     Ilma. Sra. Regina Aparecida Fernandes de Souza   
 

AO: SETOR DE LICITAÇÃO           C/C AO: PREFEITO MUNICIPAL 
Ilma. Sra. Keyla Monteiro Zanetti de Oliveira                   Exmo. Sr. Edélio Francisco Guedes 
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UCCI OF. N° 031/2020 

 
Afonso Cláudio, 08 de maio de 2020. 

 

 

Considerando o OF. UCCI N° 28/2020 com Orientação Técnica sobre procedimentos e medidas 

excepcionais a serem adotados, tendo em vista o enfrentamento da emergência de saúde pública, 

bem como o OF. UCCI N° 30/2020, contendo ato recomendatório, com base no Ofício de 

Comunicação 01/2020-1, Processo n° 02099/2020-9, Despacho n° 15756/2020-1, Termo de 

Designação 00035/2020-1, sobre o início da fiscalização do TCEES para acompanhamento das 

contratações emergenciais, para ações relacionadas ao enfrentamento da crise provocada pelo novo 

coronavírus, bem como determinando que fossem imediatamente disponibilizadas no portal da 

transparência, iniciamos inspeção para monitoramento das ações administrativas. 

 

A princípio, solicitamos amostras ao Setor de Empenho, que encaminhou os seguintes processos: 

 

Processo Dispensa 

10025/2020 12/2020 

10026/2020 15/2020 

10027/2020 16/2020 

10062/2020 17/2020 

10125/2020 21/2020 

10333/2020 24/2020 

10082/2020 42/2020 

10227/2020 47/2020 

10124/2020 19/2020 

10079/2020 20/2020 

 

 

Em seguida, realizamos a verificação dos documentos já publicados no Portal da Transparência e 

constatamos: 

 

1) Com base na análise inicial, notamos que os Termos de Dispensas encaminhados, utiliza o artigo 

24, inciso II, da Lei 8666/93, para justificar a dispensa de licitação, sendo que referido inciso não é 

específico de casos de emergência ou de calamidade pública, como expresso no inciso IV do mesmo 

dispositivo legal, que dispõe: 

 

Art. 24. (...) IV - 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, 
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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; 

 

 

Posteriormente, verificamos que alguns Termos de Dispensas não estão em consonância com o 

parecer jurídico exarado pela Procuradoria Municipal, que fundamenta a contratação com fulcro no 

artigo 4°, § 2°, da Lei n° 13.979/2020, que estabelece: 

 

Art. 4°. (...) § 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta 

Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede 

mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das 

informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do 

Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou 

aquisição. 

 

Segue abaixo a análise dos processos: 

 

Processo Dispensa Procuradoria Compras 

10025/2020 12/2020 Artigo 24, inciso II, da 

Lei 8666/93 

Artigo 24, inciso II, da 

Lei 8666/93 

10026/2020 15/2020 Artigo 24, inciso II, da 

Lei 8666/93 

Artigo 24, inciso II, da 

Lei 8666/93 

10027/2020 16/2020 Artigo 24, inciso II, da 

Lei 8666/93 

Artigo 24, inciso II, da 

Lei 8666/93 

10062/2020 17/2020 Artigo 24, inciso II, da 

Lei 8666/93 

Artigo 24, inciso II, da 

Lei 8666/93 

10125/2020 21/2020 Artigo 4°, § 2°, da Lei 

13.979/2020 

Artigo 24, inciso II, da 

Lei 8666/93 

10333/2020 24/2020 Artigo 4°, § 2°, da Lei 

13.979/2020 

Artigo 24, inciso II, da 

Lei 8666/93 

10082/2020 42/2020 Artigo 4°, § 2°, da Lei 

13.979/2020 

Artigo 24, inciso II, da 

Lei 8666/93 

10227/2020 47/2020 Artigo 4°, da Lei 

13.979/2020 

Artigo 24, inciso II, da 

Lei 8666/93 

10124/2020 19/2020 Artigo 4°, § 2°, da Lei 

13.979/2020 

Artigo 24, inciso II, da 

Lei 8666/93 

10079/2020 20/2020 Artigo 4°, § 2°, da Lei 

13.979/2020 

Artigo 24, inciso II, da 

Lei 8666/93 

 

2) Na Dispensa de Licitação n° 015/2020 – Processo n° 10026/2020 e Dispensa de Licitação n° 

017/2020 – Processo n° 10062/2020, a Ficha Orçamentária utilizada não está em consonância com a 

indicada na Reserva orçamentária emitida pelo setor de contabilidade. 

 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 

Praça da Independência, 341 – Afonso Cláudio – Espírito Santo – Telefax027 3735-4000 

3) Além disso, verificamos que nem todas as contratações ou aquisições realizadas estão 

imediatamente disponibilizadas no Portal da Transparência, na forma exigida pelo Art. 26 da Lei 

Federal 8.666/1993 e pelo Art. 4º, § 2º, da Lei 13.979/2020. Em verificação, com base nas amostras 

encaminhadas, não constatamos a publicação das Dispensas 19/2020 (10124/20), 20/2020 

(10079/20), 21/202020 (10125/20), 24/2020 (10333/20), 42/2020 (10082/20) e 47/2020 (10227/20).  

 

 

 

 

3) No Processo 10079/2020 (Dispensa 20/2020), o parecer jurídico apresenta equivocadamente o 

número do Processo 010124/2020.  

 

Oportuno se torna dizer que embora algumas questões denotam certo preciosismo, recomendamos 

atenção e providências, tendo em vista o caráter excepcional e emergencial destas contratações, 

bem como considerando a fiscalização iniciada pelo TCEES. 

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.    

 

 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 

Controladora Interna Municipal em Exercício 
 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO  
 
AO: SETOR DE COMPRAS                                                  
Ilma. Sra. Regina Aparecida Fernandes de Souza   

 

A: PROCURADORIA GERAL 
Ilma Dra. Roberta de Vargas Vieira 

Ilmo Dr. André Victor Rodrigues Fragoso 

 

AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto 
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UCCI OF. N° 032/2020 
 

Afonso Cláudio, 12 de maio de 2020. 

 

 

Considerando o Ofício de Comunicação 01/2020-1 do TCEES, Processo n° 02099/2020-9, Despacho n° 

15756/2020-1, comunicando que o Tribunal iniciou trabalho  de  fiscalização – Termo de Designação 

00035/2020-1, de acompanhamento das contratações emergenciais que estão sendo realizadas, para 

ações relacionadas ao enfrentamento da crise provocada pelo novo coronavírus, seguem as 

observações: 

  

Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro da Lei Federal nº 13.979/2020 

deverão ser imediatamente disponibilizadas no Portal da Transparência, contendo além das 

informações previstas no §3º do art. 8º da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), 

o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual 

e o valor, no sistema eletrônico do Portal da Transparência, sendo que o TCEES poderá requisitar 

outros documentos e informações visando esclarecer, justificar e comprovar os gastos públicos 

realizados, além do cumprimento de seus objetivos em conformidade com as necessidades 

determinadas nas contratações feitas pelos gestores públicos. 

 

Salientamos que já encaminhamos alguns ofícios (UCCI 28/2020, 30/2020, 31/2020), a outros setores 

com recomendações sobre o assunto, conforme segue anexo, para conhecimento.  

 

Assim, tendo em vista que o controle interno é conjunto composto por partes individuais, sendo 

realizado por cada unidade no dia-a-dia em toda a organização e deve ser exercido por todo servidor 

público, que deve checar de forma articulada a ação anterior evitando que seja dada continuidade a 

um ato equivocado, solicitamos apoio da Secretaria de Finanças, no monitoramento dessas 

aquisições. 

 

Dessa forma, solicitamos as Notas de Arrecadações, demonstrando as receitas recebidas para o 

enfrentamento da emergência do Covid-19, para publicação, bem como as Notas de Empenho 

realizadas, para comparação com as informações encaminhadas pelo setor responsável pelas 

dispensas e contratações realizadas, no intuito de verificar se todas estão de fato publicadas. 

 
 

  Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.    

 

 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 

Controladora Interna Municipal em Exercício 
 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Ilmo. Sr. José Victor Mascarello Pagotto 
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UCCI OF. N° 037/2020 

 
Afonso Cláudio, 02 de junho de 2020. 

  

 

Prezados, 

 

 

Segue em anexo Ofício de Requisição 23/2020, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

referente ao trabalho de acompanhamento das contratações emergenciais relacionadas ao 

enfrentamento da crise provocada pelo novo coronavírus. 

 

Assim, solicitamos a V. Exa. a nomeação de um responsável para responder ao questionário do TCEES 

diretamente através do e-mail acompanhamento_despesas_covid@tce.es.gov.br, 

impreterivelmente até o dia 05/06/2020, às 15 horas, e que posteriormente nos encaminhe uma 

cópia para o devido registro e monitoramento. 

 

A relação deverá ser enviada em formato Excel, de todos os procedimentos de contratações 

(aquisições, locações e outros instrumentos), concluídos ou não, que envolvam 

equipamentos/aparelhos de ventilação e respiração artificial, conforme especificado no documento 

em anexo, e caso não exista nenhuma contratação neste sentido, responder com a informação. 

 

Oportuno se torna dizer que conforme disposto no art. 135, inciso V, da Lei Complementar nº 621/2012 

(Lei Orgânica do TCEES) a omissão ou sonegação de informação, em procedimento de fiscalização 

realizado pelo Tribunal, pode ensejar a aplicação de multa aos responsáveis. 

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.    

 

 

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal em Exercício 

 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO  
 
A: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Ilma. Sra. Silvia Renata de Oliveira Freisleben 
 

C/C AO: EXMO. SR. EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 
DD. Prefeito Municipal 

 

C/C AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMPRAS E LICITAÇÕES) 
Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto 
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UCCI OF. N° 042/2020 
Afonso Cláudio, 18 de junho de 2020. 

  

Prezados, 

 
 

A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições de fiscalização e 

acompanhamento, vem pelo presente encaminhar RECOMENDAÇÃO 002/2020 do Ministério Público 
de Contas do Estado do Espírito Santo - MPEES. 

 

O item 1.1.1 do documento dispõe: “Adotem medidas para garantir nas contratações por dispensa de 

licitação efetuadas com fundamento da Lei n.13.979/20 a realização de pesquisa de preço que priorize 

a qualidade e a diversidade das fontes que sejam capazes de representar o mercado, em 

cumprimento ao disposto ao disposto no art. 4º-E, §§ 1 º, 2º e 3º, da Lei n. 13.079/20 e nos arts. 26, 

parágrafo único, incisos II e III, e 43, inciso IV, da Lei n. 8.666/1993, ressalvadas as exceções legais que 

deverão estar devidamente motivadas nos autos do procedimento administrativo de contratação”. 

 

Informamos que publicamos a recomendação no Portal da Transparência, no link http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=132, mas a recomendação é para publicar em 

inteiro teor no órgão oficial de imprensa do Ente, dessa forma, segue para providências. 

 

Além disso, foi determinado especificamente ao Controle Interno que adote medidas de fiscalização e 

controle para assegurar a observância desta recomendação pelos órgãos responsáveis pelas 

contratações no âmbito das respectivas atuações. Informamos que medidas de monitoramento já 

estão sendo tomadas desde o início da pandemia, resultando inclusive na alteração do PAAI, para focar 

a auditoria deste ano nas contratações e aquisições da Lei n° 13.979/20, conforme Ordem de serviço.  

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.    

 

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal em Exercício 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO  
 

AO: SETOR DE COMPRAS                                                             
Ilma. Sra. Regina Aparecida Fernandes de Souza   

 

AO: SETOR DE LICITAÇÃO          
Ilma. Sra. Keyla Monteiro Zanetti de Oliveira           

 

AO: EXMO. SR. EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 
        DD. Prefeito Municipal 

 

AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto 



 

 

 

RECOMENDAÇÃO 002/2020 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelos 

Procuradores abaixo subscritos, no uso de suas atribuições institucionais; 

CONSIDERANDO que o art. 127, caput, da Constituição Federal, preceitua que o 

Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis;  

CONSIDERANDO que o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, prescreve que é 

função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 

promovendo as medidas necessárias à sua garantia;  

CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, prescreve que é 

função institucional do Ministério Público promover a proteção do patrimônio público e 

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;  

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, nos termos do art. 5º, inciso I, alínea 

“h”, da Lei Complementar Federal n. 75/1993 c/c art. 80 da Lei Federal n. 8.625/1993, a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses 

individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e 

princípios da legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à 

administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, 

podendo, para tanto, prover as medidas necessárias ao efetivo respeito ao ordenamento 

jurídico;  

CONSIDERANDO que, a teor do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 8.625/1993, 

Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP), c/c artigo 29, inciso I, e parágrafo 
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único, inciso III, da LC Estadual n. 95/1997, cabe ao Ministério Público exercer a defesa 

dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de 

garantir-lhes o respeito pelos poderes estaduais ou municipais e, no exercício dessas 

atribuições, promover recomendações dirigidas a órgãos e entidades, requisitando ao 

destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito; 

CONSIDERANDO a Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, 

que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), bem como a 

Portaria n. 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e 

operacionalização do disposto na Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado decretou estado de emergência no Espírito 

Santo, por meio do Decreto Estadual N. 4593-R, de 13 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a Medida Provisória n. 926, de 20 de março de 2020, que altera a Lei 

n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de 

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

de importância internacional decorrente do coronavírus; 

CONSIDERANDO que, nos termos dos artigos 32 e 70 da Constituição do Estado do 

Espírito Santo, as administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do 

Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, 

proporcionalidade, motivação, legitimidade e economicidade; 

CONSIDERANDO que o Direito Administrativo Brasileiro é um “conjunto harmônico de 

princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a 

realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado” (MEIRELLES, 

Hely Lopes Meirelles. Curso de Direito Administrativo. 37ª ed. São Paulo: Malheiros 

Editores Ltda., 2012, p. 40); 
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CONSIDERANDO que o art. 37, XXI, da Constituição Federal determinou como regra a 

obrigatoriedade do processo licitatório para toda a administração pública, direta, indireta e 

fundacional, visando alcançar a proposta mais vantajosa financeiramente e tecnicamente 

para os interesses da administração no âmbito de suas contratações; 

CONSIDERANDO que a regra geral é a obrigação de licitar e conquanto não seja a 

dispensa ou inexigibilidade de licitação um procedimento licitatório formal, não está o 

gestor público desobrigado de observar os princípios gerais e específicos, tais como a 

economicidade, isonomia, eficiência, moralidade, interesse público, obtenção da proposta 

mais vantajosa, dentre outros, consoante art. 3º da Lei n. 8.666/93 e art. 37, XXI, da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, nesse contexto, destacam-se os princípios da eficiência e da 

economicidade que demandam o aperfeiçoamento e a alocação dos recursos públicos 

nas contratações e o alcance da alternativa mais vantajosa do ponto de vista econômico e 

visam a garantia de uma atuação mais rápida e eficaz da administração pública no 

atendimento às demandas sociais; 

CONSIDERANDO que o princípio da eficiência impõe a otimização das contratações 

públicas, de maneira que se obtenha o fim almejado pela administração e que não haja 

desperdício de recursos; 

CONSIDERANDO que o princípio da economicidade pode ser considerado como um dos 

vetores fundamentais para a verificação da boa ou eficiente administração e que tal 

concepção associa-se à ideia fundamental de obter o melhor resultado estratégico 

possível a partir de determinada alocação de recursos econômico-financeiros, em dado 

cenário socioeconômico (BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da 

eficiência administrativa. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. 776 p.); 

CONSIDERANDO que com a economicidade busca-se atingir os objetivos relativos à boa 

prestação de serviços utilizando-se o modo mais simples, rápido e econômico, de maneira 

que se melhore a relação custo/benefício da atividade da administração, devendo o 

administrador sempre procurar a solução que melhor atenda ao interesse público, 

revelado no ótimo aproveitamento dos recursos públicos, conforme análise de custos e 
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benefícios correspondentes (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente de. Direito 

administrativo descomplicado. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2010. p. 204); 

CONSIDERANDO que na Administração Pública as contratações somente poderão ser 

efetivadas após estimativa prévia do seu valor, constituindo a pesquisa de preços 

elemento fundamental para instrução dos procedimentos de aquisição e contratações, 

conforme artigo 15, § 1º, da Lei n. 8.666/93 e consignado no Acórdão n. 4013/2018 - 1ª 

Câmara - TCU: 

“faça constar dos processos de licitação, dispensa ou 

inexigibilidade, consulta de preços correntes no mercado, 

ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, 

constantes do sistema de registro de preços, em 

cumprimento ao disposto nos arts. 26, parágrafo único, 

incisos II e III, e 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, 

consubstanciando a pesquisa no mercado em, pelo 

menos, três orçamentos de fornecedores distintos, e 

justificando sempre que não for possível obter número 

razoável de cotações”; 

CONSIDERADO que o Acórdão n. 1544/2004 - Segunda Câmara - TCU recomenda a 

realização de pesquisa de preços para verificação das propostas apresentadas com os 

preços de mercado de acordo com a determinação do art. 43, inciso IV, da Lei n. 

8.666/93; 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 4º-E, caput e §1º, da Lei n. 13.979/20 a 

contratação deverá ser precedida de termo de referência ou projeto básico simplificado 

que deverão conter declaração do objeto, fundamentação simplificada da contratação, 

descrição resumida da solução apresentada, requisitos da contratação, critérios de 

medição e pagamento e estimativas dos preços obtidos; 

CONSIDERANDO que a Lei n. 13.979/20, embora tenha atenuado as regras para as 

aquisições, manteve exigência rigorosa para a estimativa de preços, a qual apenas 

excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, pode ser dispensada 
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e admitiu a contratação a preços superiores ao estimado tão somente quando decorrentes 

de oscilações ocasionadas pela variação de preços (Art. 4º-E, §§ 1 º, 2º e 3º); 

CONSIDERANDO que as contratações públicas, sejam decorrentes de procedimento 

licitatório ou de contratação direta, devem ser precedidas de pesquisa de preços, pois 

tanto a Lei n. 8.666/93 (art. 7º, § 2º, inc. II e 40, § 2º, inc. II) quanto a Lei n. 10.520/02 (art. 

3º, inc. III), assim como a Lei n. 13.979/20, exigem a elaboração do orçamento estimado 

para a identificação precisa dos valores praticados no mercado para objeto similar ao 

pretendido pela Administração; 

CONSIDERANDO que a melhor forma de realizar a estimativa de preços por ocasião da 

instauração de procedimento licitatório ou de contratação direta é pela realização de 

pesquisa de mercado que priorize a qualidade e a diversidade das fontes, consoante  

Acórdão n. 868/2013 – Plenário – TCU: 

“para a estimativa do preço a ser contratado, é necessário 

consultar as fontes de pesquisa que sejam capazes de 

representar o mercado”  e que esse conjunto de preços 

dito como cesta de preços aceitáveis “pode ser oriundo, 

por exemplo, de pesquisas junto a fornecedores, valores 

adjudicados em licitações de órgãos públicos – inclusos 

aqueles constantes no Comprasnet -, valores registrados 

em atas de SRP, entre outras fontes disponíveis tanto 

para os gestores como para os órgãos de controle – a 

exemplo de compras/contratações realizadas por 

corporações privadas em condições idênticas ou 

semelhantes àquelas da Administração Pública -, desde 

que, com relação a qualquer das fontes utilizadas, sejam 

expurgados os valores que, manifestamente, não 

representem a realidade do mercado”; 

CONSIDERANDO que a referida “cesta de preços aceitáveis” encontra-se contemplada 

no art. 4º-E, § 1º, VI, da Lei n. 13.979/20,  segundo o qual o termo de referência ou projeto 

básico deverá ser instruído com estimativas de preços obtidos por meio de, no mínimo, 
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um dos seguintes parâmetros: Portal de Compras do Governo Federal, pesquisa 

publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, 

contratações similares de outros entes público ou pesquisa realizada com os potenciais 

fornecedores, o que exige do gestor uma análise da adequação dos valores considerados 

em vista da realidade de mercado e a ampliação/diversificação das fontes das 

informações coletadas como fatores imprescindíveis para a qualidade da pesquisa de 

preços; 

CONSIDERANDO, ainda, que persiste no regime de contratação autorizado pela Lei n. 

13.979/20 a necessidade de cumprimento das exigências do art. 26, parágrafo único, II e 

III, da Lei n. 8.666/93, devendo-se a contratação direta ser instruída com a razão da 

escolha do fornecedor ou executante e a justificativa do preço contratado; 

CONSIDERANDO, portanto, que o preço do bem ou do serviço contratado deve ser 

sempre ao equivalente aos praticados no mercado, sob pena de responsabilidade 

solidária do fornecedor ou prestador de serviço e do agente público (art. 25, §2º, da Lei n. 

8.666/93), devendo, na motivação do ato decisório, demonstrar quais parâmetros e 

critérios foram observados para escolha deste ou daquele fornecedor; 

CONSIDERANDO que a celeridade necessária não autoriza que as contratações se 

deem com desrespeito aos princípios da administração pública e aos regentes da 

licitação, não se tratando de autorização irrestrita para aquisição desmesurada e irracional 

de bens e serviços, somente em razão de se estar em face de excepcional situação de 

emergência pandêmica; 

CONSIDERANDO a Portaria-PGC n. 007, de 26 de maio de 2020, que instituiu, no âmbito 

do Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, Gabinete Especial para 

acompanhamento das ações decorrentes do estado de emergência provocado pela 

pandemia do coronavírus (COVID-19) no âmbito dos órgãos e entidades da administração 

pública estadual e municipal; 
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RESOLVEM:  

 

1 – RECOMENDAR, com fundamento no art. 130 da Constituição Federal, no art. 29, 

parágrafo único, inciso III, da LC Estadual n. 95/1997 e no art. 3º, inciso VI, da LC 

Estadual n. 451/2008:  

1.1 – AO GOVERNADOR E PREFEITOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO: 

 

1.1.1 adotem medidas para garantir nas contratações por dispensa de licitação 

efetuadas com fundamento da Lei n.13.979/20 a realização de pesquisa de preço 

que priorize a qualidade e a diversidade das fontes que sejam capazes de 

representar o mercado, em cumprimento ao disposto ao disposto no art. 4º-E, §§ 1 

º, 2º e 3º, da Lei n. 13.079/20 e nos arts. 26, parágrafo único, incisos II e III, e 43, 

inciso IV, da Lei n. 8.666/1993, ressalvadas as exceções legais que deverão estar 

devidamente motivadas nos autos do procedimento administrativo de contratação; 

 

1.1.2 publiquem esta recomendação em inteiro teor no órgão oficial de imprensa do Ente 

para ciência dos Secretários Estaduais e Municipais e pelos responsáveis pelos 

órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional; 

 

2.1 – AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO ESTADUAL E MUNICIPAL que adotem 

medidas de fiscalização e controle para assegurar a observância desta recomendação 

pelos órgãos responsáveis pelas contratações no âmbito das respectivas atuações. 

Adverte-se que esta recomendação dá ciência ao destinatário quanto às providências 

solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo 

de todas as medidas legais cabíveis. 
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Vitória, 9 de junho de 2020. 

 

 

 
LUIS HENRIQUE ANÁSTÁCIO DA SILVA 

Procurador-Geral de Contas 

 
LUCIANO VIEIRA 

Procurador de Contas 
Coordenador Gabinete Especial 

 

 

 

 

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 
Procurador de Contas 
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 

Praça da Independência, 341 – Afonso Cláudio – Espírito Santo – Telefax027 3735-4000 

UCCI OF. N° 043/2020 
Afonso Cláudio, 18 de junho de 2020. 

  

Prezados, 

 
 

A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições de fiscalização e acompanhamento, vem 

pelo presente encaminhar RECOMENDAÇÃO 001/2020 do Ministério Público de Contas do Estado do Espírito 
Santo – MPEES, que dispõe sobre a adoção de medidas, não exclusiva e taxativamente, para o 

contingenciamento das despesas enquanto vigorar o estado de calamidade pública. 

 

 

Resumindo, sugerindo redução de gastos, em: 

- Participação de servidores em cursos e pagamentos de diárias (exceto referente ao COVID-19). 

- Publicidade institucional. (exceto ações relacionadas à COVID-19). 

- Celebração de novos contratos de Locação de imóveis. 

- Eventos que envolvam locação de espaço, iluminação, sonorização, coffe break, palcos etc. 

- Aquisição ou locação de veículos (contém exceções). 

- Medidas administrativas para otimizar o uso dos veículos oficiais. 

- Celebração ou prorrogação de convênios, termos de cooperação técnica ou patrocínios. 

- Linha telefônica móvel com ônus para o município. 

- Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. 

- Suspensão imediata dos contratos vigentes não essenciais. 

- Renegociação dos contratos de locação de imóveis. 

- Renegociação dos contratos de locação de veículos. 

- Vedação à concessão de horas extras (exceto em serviços essenciais de Saúde, Segurança, etc.) 

- Reavaliação de todas as licitações em curso. 

- Revisão e redução de despesas custeadas com cotas de verba de gabinete. 

- Suspensão da abertura e realização de concurso público (Já realizada prorrogação através do Dec. XX) 

- Suspensão da criação de cargos, empregos ou funções. 

- Suspensão das reestruturações de órgãos e entidades. 

- Suspensão da criação de gratificações e adicionais. 

- Suspensão da criação e implantação de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração. 

- Suspensão da concessão de licença-prêmio e de licença de interesse particulares. 

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.    

 

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal em Exercício 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO  
 

AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto     Ilmo. Sr. José Victor Mascarello Pagotto 

 
C/C AO: EXMO. SR. EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 
        DD. Prefeito Municipal 



 

 

 

RECOMENDAÇÃO 001/2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelos 
Procuradores abaixo subscritos, no uso de suas atribuições institucionais; 

CONSIDERANDO que o art. 127, caput, da Constituição Federal, preceitua que o 
Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, prescreve que é 
função institucional do Ministério Público promover a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, nos termos do art. 5º, III, da LC n. 
75/93 c/c art. 80 da Lei n. 8.625/93, zelar pela defesa do patrimônio público, promovendo 
a defesa da ordem jurídica em face de ilegitimidade ou irregularidade de qualquer 
natureza, visando resguardar a probidade da Administração Pública e a regularidade da 
guarda e do emprego dos bens, valores e dinheiro públicos, podendo, para tanto, prover 
as medidas necessárias ao efetivo respeito ao ordenamento jurídico; 

CONSIDERANDO, também, que o art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 451/2008 
determina que aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado 
aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Orgânica do 
Ministério Público Estadual, pertinentes a direitos, garantias, prerrogativas, remuneração, 
vedações, regime disciplinar e forma de investidura; 

CONSIDERANDO que, a teor do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 8.625/93, 
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP), c/c artigo 29, inciso I, e parágrafo 
único, inciso III, da Lei Complementar Estadual n. 95/97, cabe ao Ministério Público 
exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre 
que se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos poderes estaduais ou municipais e, no 
exercício dessas atribuições, promover recomendações dirigidas a órgãos e entidades, 
requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta 
por escrito; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público de Contas a defesa, perante o 
Tribunal de Contas, da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
a teor do disposto nos artigos 127 e seguintes da Constituição Federal de 1988; 
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CONSIDERANDO a situação de pandemia, assim declarada pela Organização Mundial 
de Saúde - OMS, em 11 de março de 2020, em decorrência da infecção humana pelo 
novo Coronavírus (COVID - 19) e sua notória escala nacional que ultrapassa os limites da 
saúde e alcança danos de ordem econômica e social em todos os estados federados; 

CONSIDERANDO a Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, 
que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), bem como a 
Portaria n. 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e 
operacionalização do disposto na Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado decretou estado de emergência no Espírito 
Santo, por meio do Decreto Estadual N. 4593-R, de 13 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a Medida Provisória n. 926, de 20 de março de 2020, que altera a Lei 
n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de 
bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus; 

CONSIDERANDO que as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública 
envolvem isolamento, quarentena, suspensão do funcionamento de estabelecimentos, 
implicando na queda de arrecadação das entidades federadas e também no aumento de 
despesas não previstas no orçamento das entidades federadas; 

CONSIDERANDO que o cenário de queda na arrecadação de tributos estaduais e 
municipais, bem como a necessidade de se incrementar gastos em ações e serviços de 
saúde para o combate da COVID-19, exigem a utilização do princípio da prudência e da 
razoabilidade; 

CONSIDERANDO que o princípio da reserva do possível exige do gestor público, em 
situação de escassez de recursos e diante do quadro de emergência, a priorização de 
gastos para o enfrentamento da situação; 

CONSIDERANDO que, no Parecer Consulta TC-004/2020, cuja aplicação é exclusiva ao 
contexto da situação excepcional de pandemia do COVID-19, o Tribunal de Contas deste 
Estado, dentre outras possibilidades, asseverou que:  

1.2.7.1. É possível a redução do valor do contrato, em razão de itens que 
são gerenciáveis, ou seja, ajustáveis conforme a efetiva prestação do 
serviço, efetivada por meio de acordo entre as partes. 

1.2.7.2. Se a redução for feita unilateralmente pela Administração, deve ser 
observado o limite de 25% do valor do contrato (e 50% no caso de 
reformas) (art. 65, I, “b”, e §1º, da Lei 8.666/93); se houver acordo entre os 
contratantes, não há limitação para o valor da redução (art. 65, §2º, II, Lei 
8.666/93).  
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1.2.7.3. Os contratos de terceirização podem ser rescindidos na forma do 
art. 78, da Lei 8.666/93, e suspensos na forma dos arts. 8º, parágrafo 
único, 57, §1º, II, 78, XIV, art. 79, §5º, da Lei 8.666/93. O administrador 
deve ponderar a conveniência, oportunidade, e proporcionalidade das 
medidas, considerando a transitoriedade da situação, a possibilidade de 
retomada dos contratos, e a necessidade de proceder à nova licitação.   

1.2.7.4. No caso de rescisão ou suspensão dos contratos, é devida 
indenização ao contratado na forma do art. 79, §2º, Lei 8.666/93. 

1.2.7.5. A utilização desses instrumentos deve considerar a possibilidade 
de a empresa utilizar os mecanismos das MPs 927/2020 e 936/2020.  

A Administração pode também, em vez de rescindir ou suspender os 
contratos, buscar uma solução negociada com as empresas ou utilizar a 
orientação do governo federal de pagar os salários dos colaboradores da 
empresa, descontando o vale transporte e o tíquete alimentação, conforme 
os Pareceres 106/2020/DAJI/SGCS/AGU e 310/2020/CONJUR-
MEC/CGU/AGU, da AGU. 

1.2.8.  Os contratos de terceirização que continuarem a ser prestados 
podem ter seus valores reduzidos com base na redução dos valores dos 
itens gerenciáveis e na revisão contratual para efetivar o reequilíbrio 
econômico-financeiro (art. 65, II, “d”, Lei 8.666/93). Não há percentual 
limitador para essas hipóteses. 

CONSIDERANDO o disposto no § 1o do art. 1º da LRF, segundo o qual a 
responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas; 

CONSIDERANDO a Portaria-PGC n. 007, de 26 de maio de 2020, que instituiu, no 
âmbito do Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, Gabinete Especial 
para acompanhamento das ações decorrentes do estado de emergência provocado pela 
pandemia do coronavírus (COVID-19) no âmbito dos órgãos e entidades da 
administração pública estadual e municipal; 

RESOLVEM RECOMENDAR, com fundamento no art. 130 da Constituição Federal, no 
art. 29, parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar Estadual n. 95/1997 e no art. 3º, 
inciso VI, da Lei Complementar Estadual n. 451/2008, aos CHEFES DOS PODERES 
EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAIS, no âmbito das respectivas competências: 

1. A adoção de medidas, não exclusiva e taxativamente, para o contingenciamento das 
seguintes despesas enquanto vigorar o estado de calamidade pública: 

1.1. participação de servidores em cursos, congressos, seminários e outros 
eventos congêneres dentro e fora do Estado, inclusive no exterior, assim 
como o pagamento de diárias, excetuadas as ações de capacitação para 
servidores da área da saúde que atuam em casos de contaminação por 
COVID-19; 
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1.2. realização de despesas com publicidade institucional, ressalvadas as 
publicações legais e em caso de grave e urgente necessidade pública, 
notadamente quanto às ações relacionadas à COVID-19; 

1.3. ce ebra  o de novos contratos de  oca  o de im veis destinados   insta a  o 
e ao funcionamento de órgãos e entidades dos Poderes Executivo e 
Legislativo municipais que implique em acréscimo de despesa; 

1.4. realização de eventos que envolvam a contratação de serviços de buffet, de 
coffee break, locação de espaço, iluminação, sonorização, equipamentos de 
palcos e palanques e demais despesas afins; 

1.5. aquisição ou locação de veículos, exceto aqueles adquiridos com recursos de 
financiamentos e empréstimos e com recursos a fundo perdido com aplicação 
vinculada, ou veículos destinados às ações finalísticas de fiscalização e na 
prestação dos serviços de saúde, educação e segurança; 

1.6. adoção de medidas administrativas para otimizar o uso dos veículos oficiais 
de forma corporativa, reservando o uso exclusivo dos veículos de 
representação ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais, 
nos termos do art. 115 do Código de Trânsito Brasileiro; 

1.7. celebração ou prorrogação de convênios, termos de cooperação técnica e/ou 
contratos de patrocínio que impliquem despesas para o município; 

1.8. utilização de linha telefônica móvel com ônus para o município, com exceção 
aos ocupantes de cargo ou função cuja natureza de seu exercício dependa da 
comunicação com terceiros, a serem definidos por ato do Chefe de Poder ou 
do agente delegado; 

1.9. concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da 
qual decorra renúncia de receita, compreendida como anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, 
alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado; 

1. Recomenda-se, ainda: 

2.1. a suspensão imediata dos contratos vigentes considerados não essenciais 
para a execução mínima das políticas públicas, tais como consultorias, cursos 
e eventos; 

2.2. a renegociação dos contratos de locação de imóveis, com redução de, ao 
menos, 20% do valor do contrato, ficando impedida a prorrogação do prazo do 
contrato e imediata procura por novo imóvel, caso o locador não aceite a 
redução; 
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2.3. a renegociação dos contratos de locação de veículos em no mínimo 30% 
(trinta por cento) da frota ou do valor mensal; 

2.4. a vedação à concessão de horas extras, exceto em serviços essenciais 
(Saúde, Segurança, etc.); 

2.5. a reavaliação de todas as licitações em curso, bem como aquelas a serem 
instauradas para aquisição de bens e contratação de obras e serviços, para o 
fim de determinar a sua prioridade, objetivando a redução de seus 
quantitativos, de modo a ajustá-los às estritas necessidades da demanda 
imediata e à disponibilidade orçamentária; 

2.6. a revisão e redução de despesas custeadas com cotas de verba de gabinete, 
tais como combustíveis, pedágios, alimentação, vale transporte, telefone, 
selos postais etc; 

2.7. a suspensão: 

2.7.1. da abertura e realização de concurso público para o provimento de cargos 
efetivos e novas contratações de servidores temporários, salvo para 
atender as demandas decorrentes do estado de calamidade; 

2.7.2. da criação de cargos, empregos ou funções, excetuando aqueles cuja 
criação seja por fusão, incorporação ou readequação de funções, que 
objetivem a redução de gastos; 

2.7.3. das reestruturações de órgãos e entidades que impliquem em aumento de 
despesas; 

2.7.4. da criação de gratificações e adicionais ou alterações das existentes que 
impliquem em aumento de despesa; 

2.7.5. da criação e implantação de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração 
que impliquem em aumento de despesa; 

2.7.6. da concessão de licença-prêmio e de licença para tratar de interesse 
particular quando gerarem a necessidade de substituição do servidor 
implicando em aumento de despesas para o órgão ou entidade. 

3. que a adoção de medidas de contingenciamento abranjam a todos os órgãos e 
entidades da administração direta, indireta ou fundacional. 

Adverte-se que esta Recomendação dá ciência aos destinatários quanto às 
providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas 
implicar o manejo de todas as medidas legais cabíveis. 

Vitória, 8 de junho de 2020. 
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LUIS HENRIQUE ANÁSTÁCIO DA SILVA 

Procurador-Geral de Contas 
 
 
 

LUCIANO VIEIRA 
Procurador de Contas 

Coordenador Gabinete Especial 
 
 
 

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 
Procurador de Contas 
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 

Praça da Independência, 341 – Afonso Cláudio – Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4022 

 

OF. UCCI N° 036/2020 
Assunto: Comunicado de Auditoria 

 

 

Afonso Cláudio, 01 de junho de 2020.  

 

 

Senhores Secretários, 

 

 

 

Considerando a alteração do PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna referente ao exercício de 

2020, devido procedimentos e medidas excepcionais a serem adotados, tendo em vista o 

enfrentamento da emergência de saúde pública do Coronavírus (COVID-19), com base nas 

inovações trazidas pela Lei n° 13.979/2020, bem como para auxiliar o controle externo com base 

no Ofício de Comunicação 01/2020-1, Processo n° 02099/2020-9, Despacho n° 15756/2020-1, 

Termo de Designação 00035/2020-1, sobre a fiscalização do TCEES, vimos por meio deste 

cientificar Vossa Senhoria dos trabalhos de auditoria, conforme Decreto Municipal n° 246/2020. 

 

Dessa forma, em conformidade com OF. UCCI N° 28/2020, 30/2020, 31/2020 e 32/2020, segue a 

OS n° 001/2020, referente a auditoria de acompanhamento das contratações emergenciais, para 

ações relacionadas ao enfrentamento da crise provocada pelo novo coronavírus, objetivando 

detectar eventuais riscos. 

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 

 

 

 

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal em Exercício 

 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto 
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UCCI OF. N° 046/2020 
ASSUNTO: Resposta ao Ofício nº 004/2020 
 

Afonso Cláudio, 17 de julho de 2020. 
 
 

ONG TRANSPARÊNCIA CAPIXABA  
A/C Secretário Geral 
Sr. Rodrigo Marcovich Rossoni 
 

 
 
A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições de natureza preventiva e orientativa, 
responsável pelos canais de informação e Portal da Transparência do Município de Afonso Cláudio - ES, vem 
apresentar esclarecimentos quanto ao Ofício nº 004/2020.  
 
Preliminarmente, agradecemos pela iniciativa dessa avaliação, prezando pela transparência, integridade e 
acesso à informação, bem como pela oportunidade de obter um parâmetro para aprimoramento dos nossos 
sistemas, assim como por possibilitar esclarecimentos antes da divulgação pública. 
 
Isto posto, seguem os apontamentos quanto itens não pontuados, em que obtivemos pontuação 0 (zero). 
 
1) Site específico 
 
Considerando essa situação de emergência em saúde pública devido a pandemia do Coronavírus (COVID-19), a 
Unidade Central de Controle Interno, disponibilizou desde março, plataforma específica no Portal da 
Transparência, contendo todos os atos relacionadas ao COVID-19, reunindo informações divulgadas também no 
Site Oficial e Redes Sociais, como legislações, planos de contingências, notícias, aquisições e contratos, boletins 
epidemiológico, receitas recebidas, entre outras orientações e ações executadas pelo município no 
enfrentamento à pandemia do coronavírus, e desde então medidas de aprimoramento estão sendo 
constantemente desenvolvidas para torná-lo ainda mais completo e acessível ao cidadão. 
 

 
 

http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/covid19.aspx  
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Entretanto, ao verificar que o Portal da Transparência não foi considerado site específico, na presente avaliação, 
por não pontuar, encaminhamos imediatamente ao Setor de Tecnologia da Informação, para elaboração de uma 
página própria, englobando todas as informações e áreas que redirecionam para os canais de transparência 
sobre o Covid-19 (Portal, e-SIC, e-OUV e etc), no link: http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/COVID-19/ 
 

 
 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/COVID-19/ 
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2) Valor total e unitário / Prazo contratual / Nº e íntegra do processo / Órgão contratante / Quantidade / 
Local da execução  
 
Em relação à disponibilização, de maneira clara e objetiva, das informações supracitadas, já estávamos 
trabalhando para realizar este aperfeiçoamento, devido à recomendação expedida pelo Ministério Público de 
Contas do Estado do Espírito Santo MPC-ES que trata da revisão e reestruturação das consultas relacionadas ao 
Coronavírus (COVID-19) disponíveis no Portal da Transparência deste órgão.  
 
Assim, atendendo aos critérios da Lei 13.979/2020 e permitindo ao usuário detalhar as informações do processo, 
estas consultas foram implementadas, com as seguintes melhorias: relação dos itens do processo, 
demonstrando o tipo do item (material ou serviço), o nome do produto ou serviço, unidade de medida, 
quantidade, valor unitário e valor total, além dos fornecimentos realizados e respectivos fornecedores, 
identificando o nome ou razão social e seu respectivo CPF ou CNPJ, bem como contrato(s) e aditivo(s), se houver. 
 

 
 

Link: http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/aquisicoesCovid.aspx?origem=menuItemBase9998&id=001001D8672003A44E4AE5844A90FDCB7228C000003893 

 

Para verificar basta acessar a aba “Covid-19” do Portal da Transparência, entrar no campo “Contratações e 
Aquisições (COVID-19)”, clicar na lupa correspondente ao Processo/Dispensa desejada, e estará disponível todos 
os detalhes, conforme imagem acima.   
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Locais: 
 
Nome do contratado/a. 

As consultas Licitações emergenciais (http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoesCovid.aspx) (Ressaltamos que ainda não foi realizada Licitação 

em relação ao Covid-19) e Contratações e aquisições (http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/compras/aquisicoesCovid.aspx) dispõe dos processos de dispensas e/ou 

inexigibilidades, possibilitando detalhar as informações e identificar, além de outras informações, o(s) 

vencedor(es)/fornecedor(es)/contratado(s). 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/licitacao.aspx?id=001001D8672003A44E4AE5844A90FDCB7228C00000

3912 

 

 

Número do CPF ou CNPJ. 

O número do documento de identificação (CPF/CNPJ) do(s) vencedor(es)/fornecedor(es)/contratado(s) estão 

presentes nos detalhes do processo. 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/licitacao.aspx?id=001001D8672003A44E4AE5844A90FDCB7228C00000

3912 

 

Valor total e unitário. 

O valor unitário e total e do(s) item(ns) do processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade estão presentes nos 

detalhes do processo. 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/licitacao.aspx?id=001001D8672003A44E4AE5844A90FDCB7228C00000

3912 

 

Prazo contratual. 

O prazo contratual está presente nos detalhes do processo, na aba Contrato(s) ou Contrato(s) Vinculado(s), desde 

que este tenha originado um contrato. Cabe destacar que, de acordo com a Lei 8.666, de junho de 1993, art. 62, 

§4º É dispensável o “termo de contrato” e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da 

Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos 

bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/licitacao.aspx?id=001001D8672003A44E4AE5844A90FDCB7228C00000

3912 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/contrato.aspx?id=1130558 

Nº e íntegra do processo. 
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Desde que a íntegra do processo seja anexada ao cadastro do processo no sistema Compras, Licitações e 

Contratos, este fica disponível para consulta no detalhe do processo, na aba Arquivo(s) Vinculado(s). 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/licitacao.aspx?id=001001D8672003A44E4AE5844A90FDCB7228C00000

3912 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/contrato.aspx?id=1130558 

 

Data de celebração. 

A data de celebração está disponível nos detalhes do processo, na aba Contrato(s) ou Contrato(s) Vinculado(s), 

na coluna Assinatura. 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/licitacao.aspx?id=001001D8672003A44E4AE5844A90FDCB7228C00000

3888 

 

Órgão contratante. 

O órgão contratante está disponível do detalhe do processo, na aba Contrato(s) ou Contratos(s) Vinculado(s), no 

campo Entidade, em detalhes. 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/licitacao.aspx?id=001001D8672003A44E4AE5844A90FDCB7228C00000

3912 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/contrato.aspx?id=1130558 

 

Quantidade. 

A quantidade está disponível nas abas Item(ns) e Fornecimento(s). A primeira indica quais itens foram 

contemplados no processo, a segunda indica a nota de fornecimento e seus detalhes, tais como: nome e 

descrição do produto ou serviço, unidade de medida, quantidade, valor unitário, desconto e valor total. 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/licitacao.aspx?id=001001D8672003A44E4AE5844A90FDCB7228C00000

3912 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/ordemcompra.aspx 

 

Descrição do bem ou serviço. 

Assim como a resposta do item 9., a descrição do bem ou serviço está disponível nas abas Item(ns) e 

Fornecimento(s). A primeira indica quais itens foram contemplados no processo, a segunda indica a nota de 

fornecimento e seus detalhes, tais como: nome e descrição do produto ou serviço, unidade de medida, 

quantidade, valor unitário, desconto e valor total. Vide imagem exemplo da resposta do item 9. 

 

Local da execução. 
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O local de execução está disponível nos detalhes do processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade, na coluna 

Secretaria/Órgão ou, assim como a resposta do item 9., na aba Fornecimento(s), no campo Secretaria, nos 

detalhes da nota. 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/ordemcompra.aspx 

 

Forma/modalidade da contratação. 

A forma/modalidade da contratação está disponível nos detalhes do processo, na aba Contrato(s) ou Contrato(s) 

Vinculado(s), no campo Origem. 

 

Exemplo: http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/contrato.aspx?id=1130558  

 

 
3) Download da íntegra do contrato 

 
Desde o início da pandemia, estamos empenhados em publicar diversos instrumentos hábeis para 
tentar garantir a transparência das contratações emergenciais, tais como Termos das Dispensas e 
Notas de empenhos de despesa.  
 
No entanto, nosso sistema de software relativo ao Portal da Transparência, somente permitia que a 
publicação manual do processo na íntegra, ocorresse através do “Administrador do Portal da 
Transparência”, o que resultava em abas separadas das informações que são disponibilizadas de forma 
automática pelo sistema.  
 
No levantamento do MPCEES, eles apontaram que múltiplas e ambíguas opções de consultas poderiam 
causar dificuldades ao cidadão no acesso à informação e desde então estamos focados em criar uma 
alternativa que reunissem essas abas e possibilitassem a inserção do processo na íntegra. 
 
Entretanto, mesmo empenhando o máximo de esforço, para disponibilizar até a presente data, essa 
forma reunida dos processos, ainda não obtivemos êxito, devido a entraves no sistema.  
 
Dessa forma, para garantir a transparência, publicamos manualmente mesmo em aba separada, até 
conseguir adequar a formatação. Dessa forma basta acessar Covid-19 no Portal da Transparência, na 
aba “Processos Emergenciais na Íntegra”, no link: http://afonsoclaudio-
es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=152  
 
 
 4) Dicionário de Dados 
 
Em relação a ausência do “Dicionário de Dados”, há em nosso Portal a opção “Glossário” no link 
http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/informacoes/glossario.aspx , presente no campo 
“Informações”, disposto também no rodapé do Portal da Transparência, para facilitar o acesso. 
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5) Legislação específica no estado-município / Legislação específica disponível no portal / Repositório com 
legislações de enfrentamento à Covid19 
 

Quanto a “Legislação específica no estado”, incluímos a aba “Governo Estadual - Legislação Covid” no 
Portal da Transparência, que remete ao site https://coronavirus.es.gov.br/legislacao .  
 
Por sua vez, “Legislação específica no município”, incluindo Leis, Decretos e Portarias, já são publicados 
desde o mês de março, no campo “Legislação COVID-19, Decretos Municipais e Portarias”, no link 
http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=147 . 
 
Além disso, disponibilizamos ainda todas as Notas Técnicas da Vigilância Sanitária Municipal e o Plano 
Municipal de Prevenção e Controle do COVID-19 (Plano de Contingência), no link http://afonsoclaudio-
es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=146  
 
 
6) Contratações acompanhadas por órgãos de controle 
 

A Unidade Central de Controle Interno imediatamente adotou todas as medidas de fiscalização e 
controle para assegurar a observância dos atos pelos órgãos responsáveis pelas contratações no 
âmbito das respectivas atuações. Informamos que medidas de monitoramento já estão sendo tomadas 
desde o início da pandemia, resultando inclusive na alteração do PAAI, para focar a auditoria deste ano 
nas contratações e aquisições da Lei n° 13.979/20, conforme Ordem de Serviço n° 001/2020. Diversos 
ofícios, atos recomendatórios e relatórios parciais foram emitidos, para orientar e auxiliar os setores 
no contexto de enfrentamento da COVID-19. Na aba “Controle Interno”, no campo “Auditorias e 
Inspeções (Documentos)”, há toda documentação referente ao acompanhamento do Controle Interno 
às Contratações Emergenciais. 
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http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=56 
 
 
7) Informações e orientações aos gestores responsáveis por contratações 
 

Por sua vez, na aba “Controle Interno”, no campo “Recomendações e Pareceres Técnicos 
(Documentos)”, também consta as informações e orientações aos Gestores por Contratações 
Emergenciais. 

 
 

http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=63 

 
9) Portal oficial do governo 
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https://coronavirus.es.gov.br/legislacao 

 
10) Portal Covid19 ou Portal da Sec. de Saúde 
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http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/COVID-19/ 
 
 
11) Assunto - Covid19 – e-SIC 
 

Ressaltasse que desde o início da pandemia foi desenvolvida a ferramenta criada pela Unidade Central 
de Controle Interno como apoio ao combate a pandemia, o “CORONA OUV”, canal específico para que 
a população possa denunciar irregularidades e aglomerações relacionadas ao tema a qualquer hora. 
As denúncias são realizadas pelo Sistema Eletrônico de Ouvidoria no endereço 
http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/ouvidoria/index.php?a=add,  sendo possível manifestar de forma 
anônima, fomentando o controle social.  
 
Considerando a recomendação constante nesta avaliação da ONG Transparência Capixaba, 
desenvolvemos também uma área específica no e-SIC, para pedidos de informação relacionadas ao 
Covid, basta acessar http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/esic/ e clicar em “Enviar um Pedido”.  
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http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/esic/index.php?a=add 
 
 
12) Conselho ou comissão 

 
Na data 26/03/2020 foi publicado o Plano Municipal de Prevenção e Controle do COVID-19 (Plano de 
Contingência) e sua atualização no 14/05/2020, na aba “Notas Técnicas e Plano de Contingência Covid-
19”, link  http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=146 . Neste Plano 
foram definidas as” Ações Estratégicas por Eixo”, descrevendo os responsáveis por cada área no 
combate a Pandemia. 

 
 
Além disso, especificamente no campo “Legislação COVID-19, Decretos Municipais e Portarias” foi 
publicada no dia 29/04/2020, o Decreto Municipal n° 208/200, instituindo Comissão da Secretaria 
Municipal de Saúde para Enfrentamento do Covid-19, no link http://afonsoclaudio-
es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=147. Para facilitar a consulta, disponibilizamos o 
campo “Descrição” que facilita a busca. 
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CONCLUSÃO  
 
Desde o início da pandemia, estamos empenhados em demonstrar o alto nível de responsabilidade e 
empenho para manter a população e órgãos fiscalizadores informados sobre todas as ações de 
combate ao coronavírus. 
 
Nossa missão em revisar e reestruturar o sítio eletrônico específico, bem como em esclarecer, corrigir 
e aprimorar nossas informações em relação as recomendações, não é apenas para obter um 
reconhecimento ao esforço e trabalho de toda equipe, desde o início da pandemia, para publicizar 
informações referentes ao combate do COVID-19, (como é possível notar no e-mail abaixo, 
encaminhado a empresa de software de 20 de maio), mas sim, visando atender as exigências legais e 
garantir ao cidadão o máximo de transparência, acessibilidade e integridade. 
 
 

 
Todas as informações disponíveis para consulta no nosso Portal da Transparência são autênticas e 
íntegras, tendo em vista que são coletadas diretamente da base de dados dos sistemas em utilização 
no órgão, sem alteração. Em observância aos artigos 3º e 4º, incisos VI, VII, VII e IX previstos na Lei 
12.527, de 18 de novembro de 2011, o Portal da Transparência garante o cumprimento dos princípios 
básicos da administração pública, de acordo com as diretrizes de publicidade, autenticidade, 
integridade e primariedade das informações, assegurando o direito fundamental de acesso à 
informação. 
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Considerando que se colocaram à disposição para colaborar ainda mais no desenho e implementação 
de soluções que promovam a integridade nas respostas do poder público à pandemia do COVID-19, 
solicitamos esse auxílio, para progredir e melhorar cada vez mais a transparência ao cidadão. 
 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 

 
Cordialmente, 
 

 

Mayara Moreira Campos S. Brandão   
Controladora Interna Municipal em Exercício 
Auditora Pública Interna     
OAB/ES 26.750   
(27) 3735-4022 - (27) 99950-1898  
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UCCI OF. N° 047/2020 
ASSUNTO: Resposta ao Ofício de Recomendação 041/2020 MPCES 
 

Afonso Cláudio, 20 de julho de 2020. 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
A/C Excelentíssimo Sr. Procurador de Contas 
Dr. Luciano Vieira 
 

 
 

A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições de natureza preventiva e 
orientativa, responsável pelos canais de informação e Portal da Transparência do Município de Afonso 
Cláudio - ES, vem apresentar esclarecimentos quanto a Recomendação 041/2020.  
 
Preliminarmente, agradecemos os apontamentos, pois prezamos sempre pela transparência, 
integridade e acesso à informação, bem como pela oportunidade de obter um parâmetro para 
aprimoramento dos nossos sistemas, assim como por possibilitar esclarecimentos. 
 
Seguem os apontamentos quanto as inconsistências verificadas no sítio eletrônico do município na 
data de 2/07/2020: 
 
- Múltiplas e ambíguas opções de consultas Contratações e Aquisições (COVID-19), Despesas (COVID-
19) e Contratações e Aquisições (COVID- 19) (documentos), causando dificuldade no acesso no 
acesso à informação; 
 
Em relação as abas em duplicidade, se tratava de um campo que remetia as informações automáticas 
do sistema de compras e de outro em que publicávamos a informação de forma manual. Para nós do 
Controle Interno, era benéfico, pois comparávamos as informações o que possibilitava uma inspeção 
para verificar se o sistema estava enviando as informações efetivamente, conforme verifica-se nos 
relatórios de Auditoria Interna publicados no Portal no link http://afonsoclaudio-
es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=56. Após a presente notificação, constatamos que 
de fato a ambiguidade das nomenclaturas casava dificuldade no acesso à informação, assim 
inicialmente alteramos os “títulos” das abas e iniciamos os procedimentos junto ao sistema, para 
possibilitar a reunião das informações. 
 
- Registro de notas de empenho em abas distintas; 
 
Renomeamos os campos, para identificar as “Notas de Empenho” e “Notas de Arrecadação” para evitar 
a desorganização, ressaltamos novamente que se tratam de documentos digitalizados contendo 
assinaturas, mas caso julguem imprescindível, ocultaremos do Portal. 
 
- Registro insuficiente de informações no sistema sobre o nome do contratado, número de sua 
inscrição na Receita Federal do Brasil (CNPJ/CPF), descrição pormenorizada do bem e/ou serviço, 
quantitativos, valor (total e unitário), prazo contratual e número do processo, data da celebração do 
ajuste e/ou da publicação do ato no Diário Oficial, da forma de contratação (pregão ou dispensa de 
licitação), não suprindo a exigência legal a disponibilização do contrato e/ou ato de dispensa para 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 

Praça da Independência, 341 – Afonso Cláudio – Espírito Santo – Telefax027 3735-4000 

download ou a íntegra do processo de contratação, por impedir a pesquisa de conteúdo, bem como 
a geração de relatórios para análises das informações; 
 
Adaptações e melhorias foram implementadas nas consultas das abas “Contratações e Aquisições”, 
conforme vamos discorrer posteriormente.  
 
- Relatório não devidamente estruturado, devido às deficiências de registro dos dados no sistema 
acima citadas, dificultando a análise e compreensão da informação; 
 
Os relatórios publicados de forma manual, são aqueles emitidos pelos sistemas internos, cuja 
estruturação é a utilizada diariamente, coletadas diretamente da base de dados dos sistemas em 
utilização, devidamente assinadas pelos responsáveis. 
 
- Ausência de divulgação em detalhes dos formatos utilizados para estruturação da informação. 
 
Conforme a Informação da empresa de software todas as consultas do Portal da Transparência 
possuem recursos de pesquisa, permitindo a busca de informações por palavra-chave, ordenação por 
ordem crescente ou decrescente e a utilização de filtros, hem como possibilitam exportar relatórios 
em diversos formatos, inclusive abertos e não proprietários, tais como: CSV e RTF, além dos formatos 
XLS, XLSX e PDF. 
 
 
Isto posto, em consonância com as recomendações, seguem os esclarecimentos, revisão e 
reestruturação, bem como a adequação das funcionalidades realizadas pela empresa de software: 
 
 

1.1 – da disponibilização, de maneira clara e objetiva, das seguintes 

informações: 

 

- nome do/a contratado/a e seu CNPJ/CPF; 

- valor total e por unidade; 

- prazo contratual, considerando as limitações impostas pelo art. 4o-H da 

Lei n. 13.979/20; 

- número do processo de contratação e a íntegra do contrato e de outros 

instrumentos hábeis, quando este for facultativo, tais como carta-contrato, 

nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução 

de serviço; 

 
 
Em relação à disponibilização, de maneira clara e objetiva, das informações supracitadas, as consultas 
Contratações e Aquisições (COVID-19), permitem ao usuário detalhar as informações do processo, ao 
acessar a lupa correspondente ao Processo desejado, e estará disponível todos os detalhes, conforme 
imagem. 
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- nome do/a contratado/a e seu CNPJ/CPF; 
 

 
 
 
- valor total e por unidade; 
 

 
 
 
- prazo contratual, considerando as limitações impostas pelo art. 4o-H da Lei n. 13.979/20; 
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- número do processo de contratação e a íntegra do contrato e de outros instrumentos hábeis, 
quando este for facultativo, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou ordem de execução de serviço; 
 
Desde o início da pandemia, estamos empenhados em publicar diversos instrumentos hábeis para 
tentar garantir a transparência das contratações emergenciais, tais como Termos das Dispensas e 
Notas de empenhos de despesa, tendo em vista que não realizamos até o momento Licitação quanto 
ao tema. 
 
No entanto, nosso sistema de software relativo ao Portal da Transparência, somente permitia que a 
publicação manual do processo na íntegra, ocorresse através do “Administrador do Portal da 
Transparência”, o que resultava em abas separadas das informações que são disponibilizadas de forma 
automática pelo sistema.  
 
Na presente Recomendação, foi apontado que múltiplas e ambíguas opções de consultas poderiam 
causar dificuldades ao cidadão no acesso à informação e desde então estamos focados em criar uma 
alternativa que reunissem essas abas e possibilitassem a inserção do processo na íntegra. 
 
Entretanto, mesmo empenhando o máximo de esforço, para disponibilizar até a presente data, essa 
forma reunida dos processos, ainda não obtivemos êxito, devido a entraves no sistema.  
 
Dessa forma, para garantir a transparência, publicamos os processos na íntegra manualmente, ainda 
em aba separada, até conseguir adequar a formatação. Dessa forma, basta acessar Covid-19 no Portal 
da Transparência, na aba “Processos Emergenciais na Íntegra”, no link: http://afonsoclaudio-
es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=152 
 
 

1.2 - considerando as boas práticas de transparência, os resultados positivos 

obtidos por diversos entes públicos e, principalmente, o atendimento ao 

interesse público, da disponibilização das seguintes informações adicionais: 

 

- órgão contratante; 

- descritivo, a quantidade e o tipo de bem e/ou serviço adquirido; 

- local da execução; 

- data da celebração e/ou da publicação no Diário Oficial; 

- forma de contratação (pregão ou dispensa de licitação); 

- íntegra e/ou as peças principais do processo administrativo que 
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antecedeu a contratação (termo de referência ou projeto básico, pesquisa de 

preços, etc); 

 
 
 
- órgão contratante; 
 

 
 
- descritivo, a quantidade e o tipo de bem e/ou serviço adquirido; 
 
 

 
 
 
- forma de contratação (pregão ou dispensa de licitação); 
 

 
 
- íntegra e/ou as peças principais do processo administrativo que antecedeu a contratação (termo 
de referência ou projeto básico, pesquisa de preços, etc);   
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Conforme informado anteriormente, desde a presente Recomendação, estamos empenhando o 
máximo de esforço, em constante contato com a empresa de software, essa forma reunida das 
informações automáticas com a opção do processos na íntegra, até a presente data,  ainda não 
obtivemos êxito, devido a entraves no sistema.  
 
Dessa forma, para garantir a transparência, publicamos os processos na íntegra manualmente, ainda 
em aba separada, até conseguir adequar a formatação. Dessa forma, basta acessar Covid-19 no Portal 
da Transparência, na aba “Processos Emergenciais na Íntegra”, no link: http://afonsoclaudio-
es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=152  
 

1.3. da implementação das funcionalidades abaixo: 

- ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de 

forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, 

incluindo pesquisa por palavras-chave, tipo de produto ou serviço contratados; 

- gravação de relatórios, contendo, no mínimo, os dados referidos nos itens 1.1 

e 1.2 desta recomendação, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos 

e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise 

das informações; 

- o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, 

estruturados e legíveis por máquina; 

- divulgação em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 

informação; 

- garantia da autenticidade e a integridade das informações disponíveis para 

acesso; 

- manutenção da atualização das informações disponíveis para acesso; 

- indicação do local e instruções que permitam ao interessado comunicarse, 

por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio, 

permitindo que os usuários desses dados peçam esclarecimentos ou 

informações adicionais; 

- garantia da acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. 

  
 
- ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, 
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, incluindo pesquisa por palavras-chave, 
tipo de produto ou serviço contratados; 
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- gravação de relatórios, contendo, no mínimo, os dados referidos nos itens 1.1 e 1.2 desta 
recomendação, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como 
planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações; 
 

 
 
- o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por 
máquina; 
 
O acesso automatizado por sistemas extemos em formatos abertos, estruturados e legíveis por 
maquinas hem como a divulgação em detalhes dos formatos utilizados para a estruturação das 
informações podem ser encontrados na sessão de Dados Abertos do Portal da Transparência, Cabe 
destacar que em qualquer consulta e possível também fazer o download da base de dados em  formato 
CSV. 
 

 
 
- divulgação em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 
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- garantia da autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso; 
 

 
 
- manutenção da atualização das informações disponíveis para acesso; 
 
Há inserção e manutenção de informações diariamente. 
 
- indicação do local e instruções que permitam ao interessado comunicarse, por via eletrônica ou 
telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio, permitindo que os usuários desses dados 
peçam esclarecimentos ou informações adicionais; 
 
Ressaltasse que desde o início da pandemia foi desenvolvida a ferramenta criada pela Unidade Central 
de Controle Interno como apoio ao combate a pandemia, o “CORONA OUV”, canal específico para que 
a população pode solicitar a informação, denunciar irregularidades e aglomerações relacionadas ao 
tema a qualquer hora. As denúncias são realizadas pelo Sistema Eletrônico de Ouvidoria no endereço 
http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/ouvidoria/index.php?a=add,  sendo possível manifestar de forma 
anônima, fomentando o controle social.  
 
Considerando a recomendação desenvolvemos também uma área específica no e-SIC, para pedidos de 
informação relacionadas ao Covid, basta acessar http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/esic/ e clicar em 
“Enviar um Pedido”.  
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Disponibilizamos essas abas no Portal para facilitar a identificação e acesso. 
 

 
 
Além disso, há no Portal da Transparência, todas informações sobre contato (telefone, e-mail, horário 
de funcionamento, etc..) 
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- garantia da acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. 
 
Seguindo padrões interacionais do World Content Accessibility Guide (WCAG) e o Modelo de 
Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG) estabelecido pela Portaria n° 03, de 07 de maio de 
2007, o Portal da Transparência possui sessão de Acessibilidade e assegura a acessibilidade do 
conteúdo para pessoas com deficiência. 
 
http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/acessibilidade.aspx 
 

 
 
 
CONCLUSÃO  
 
Desde o início da pandemia, estamos empenhados em demonstrar o alto nível de responsabilidade e 
empenho para manter a população e órgãos fiscalizadores informados sobre todas as ações de 
combate ao coronavírus. 
 
Nossa missão em revisar e reestruturar o sítio eletrônico específico, bem como em esclarecer, corrigir 
e aprimorar nossas informações em relação as recomendações, não é apenas para obter um 
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reconhecimento ao esforço e trabalho de toda equipe, desde o início da pandemia, para publicizar 
informações referentes ao combate do COVID-19, mas sim, visando atender as exigências legais e 
garantir ao cidadão o máximo de transparência, acessibilidade e integridade. 
 
Ainda estamos trabalhando e cobrando insistentemente a empresa de software para adequar os 
sistemas conforme recomendações, principalmente no que diz respeito a junção das abas automática 
e manuais, para tornar o site mais acessível e prático. Além disso, caso a renomeação das abas ainda 
apresente ambiguidade, dificultando o entendimento, gentileza nos informar para serem ocultadas.  
 
Todas as informações disponíveis para consulta no nosso Portal da Transparência são autênticas e 
íntegras, tendo em vista que são coletadas diretamente da base de dados dos sistemas em utilização 
no órgão, sem alteração. Em observância aos artigos 3º e 4º, incisos VI, VII, VII e IX previstos na Lei 
12.527, de 18 de novembro de 2011, o Portal da Transparência garante o cumprimento dos princípios 
básicos da administração pública, de acordo com as diretrizes de publicidade, autenticidade, 
integridade e primariedade das informações, assegurando o direito fundamental de acesso à 
informação. 
 
Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 

 
Cordialmente, 
 

 

 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO   
Controladora Interna Municipal em Exercício 
Auditora Pública Interna     
OAB/ES 26.750   
(27) 3735-4022 - (27) 99950-1898  
 
 

 
 
EXMO. SR. EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 
DD. Prefeito Municipal 
 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

 

Praça da Independência, 341 – Afonso Cláudio – Espírito Santo – Telefax027 3735-4000 

UCCI OF. N° 048/2020 
ASSUNTO: Transparência COVID-19 
 
 

Afonso Cláudio, 21 de julho de 2020. 

 
 
 

 

 

A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições de natureza preventiva e 

orientativa, responsável pelos canais de informação e Portal da Transparência do Município de Afonso 

Cláudio - ES, vem apresentar recomendações quanto ao levantamento do Transparência Capixaba, 

para adequação e ajustes necessários para garantir transparência, integridade e acesso à informação.  
 
Preliminarmente, agradecemos o apoio de sempre, que contribuiu para a colocação. O "Portal Covid-

19", elaborada pela equipe de TI, teve grande influência na avaliação do Transparência Capixaba. 

 

Segue em anexo o e-mail encaminhado diretamente ao setor de T.I, com os apontamentos do órgão 

fiscalizador quanto a nossa página. 

 

Em análise as demais páginas, verificamos campos que remetem a outros sites relacionados, conforme 

abaixo:   

 

 Painel Coronavírus - ES 

https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es 
 
Painel de Isolamento Social - ES 
https://coronavirus.es.gov.br/painel-isolamento-social 
 
Portal de Informações sobre o Coronavírus - ES 
https://coronavirus.es.gov.br/ 
 
Portal de Informações sobre o Coronavírus - Federal 
https://coronavirus.saude.gov.br/ 
 
Ou ponto interessante foi em relação a telefones úteis e e-mails correspondentes, como:  

 

Disque-Covid (27)3735-4046 

Secretaria de Saúde (27)3735-4082 

Setor de Fiscalização (27)3734-4021 

Controladoria Interna - Ouvidoria (27)3735-4022 

 

Além disso uma aba que redireciona ao Acompanhamento das Ações Covid-19 pela Controladoria, 

que poderia usar o link http://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=56. 
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Posteriormente encaminharemos novas recomendações. 

 

Att. 

 

 
 

 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO   
Controladora Interna Municipal em Exercício 

Auditora Pública Interna     

OAB/ES 26.750   

(27) 3735-4022 - (27) 99950-1898  
 
 

 
 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto 
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UCCI OF. N° 050/2020 
ASSUNTO: Transparência COVID-19 
 
 

Afonso Cláudio, 24 de julho de 2020. 

 
 
 

 

 

A Unidade Central de Controle Interno, responsável pelos canais de informação e Portal da 

Transparência do Município de Afonso Cláudio - ES, imbuída em suas atribuições de natureza 

preventiva e orientativa, vem apresentar recomendações quanto ao levantamento do Transparência 

Capixaba, para adequação e ajustes necessários para garantir transparência, integridade e acesso à 

informação.  
 
Embora o Município tenha alcançado boa colocação, graças ao Recurso impetrado pela Unidade 

Central de Controle Interno, que aumentou a pontuação de 51,90 para 74,68, ainda há alterações 

necessárias para garantir ainda mais transparência, integridade e acesso à informação ao cidadão. 

 

Em virtude dessas considerações, apontamos que um dos itens que não pontuaram na avaliação, foi 

a ausência de Conselho ou Comissão, constituída por meio de decreto, especificando sua respectiva 

composição para acompanhamento de contratos emergenciais em relação ao Covid-19. 

 

 
 

 

Além disso, recomendamos destaque para a aba de contratações emergenciais (banner, publicação, 

etc.). Encaminhamos sugestão de matéria a Assessoria de Comunicação, mas solicitamos a 

implementação de banner pela equipe de TI. 

 

Outro fator fundamental para decréscimo na avaliação, foge a nossa alçada, pois diz respeito ao 

Sistema de Software da E&L. Ressalto que mesmo em constante contato com a empresa, através de e-

mails, protocolos e WhatsApp, não estamos obtendo resultado ou até mesmo retorno, quanto às 

solicitações, seguem abaixo as inconsistências: 
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- Valor total e unitário / Prazo contratual / Nº e íntegra do processo / Órgão contratante / 
Quantidade / Local da execução: só receberam notas máximas os portais que apresentavam essas 

informações na tabela principal dos gastos emergenciais. Ao clicar nos detalhes, perdemos agilidade e 

qualidade dos dados que já não podem mais ser tabulados em dados abertos. 

 
 

- Download da íntegra do contrato: não está disponível na tabela principal, por isso a nota anterior foi 

mantida. 

 

- Dicionário de Dados: glossário e dicionário de dados são distintos. Os dicionários de dados permitem 

as aplicações de dados abertos. Veja um exemplo no portal do governo do ES: 

https://dados.es.gov.br/dataset/dados-sobre-pandemia-covid-19/resource/2eb3505a-6d70-4417-

91b9-3471f46f2b3f 

 

Além disso, a dificuldade de implementação das requisições se dá até mesmo para atender 

recomendação do Ministério Público de Contas, em tornar o Portal mais acessível. Estamos solicitando 

a união das abas referentes a "Contratações e Aquisições" de publicação manual e automática do 

sistema, para evitar duplicidade de informações, conforme imposição do MPC, que constatou: 
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- Múltiplas e ambíguas opções de consultas Contratações e Aquisições (COVID-19), 

Despesas (COVID-19) e Contratações e Aquisições (COVID19)(documentos), causando 

dificuldade no acesso no acesso à informação;  

 

- Registro de notas de empenho em abas distintas; 

 

- Registro insuficiente de informações no sistema sobre o nome do contratado, número 

de sua inscrição na Receita Federal do Brasil (CNPJ/CPF), descrição pormenorizada do 

bem e/ou serviço, quantitativos, valor (total e unitário), prazo contratual e número do 

processo, data da celebração do ajuste e/ou da publicação do ato no Diário Oficial, da 

forma de contratação (pregão ou dispensa de licitação), não suprindo a exigência legal 

a disponibilização do contrato e/ou ato de dispensa para download ou a íntegra do 
processo de contratação, por impedir a pesquisa de conteúdo, bem como a geração de 

relatórios para análises das informações; 

 

Quanto ao último item é inviável inserir os processos a íntegra, com espaço suficiente para conter 

todas os itens de maneira pesquisável, de forma manual. Uma opção apresentada pelos técnicos da 

própria empresa, como já é possível em outros Municípios que utilizam o mesmo software, foi inserir 

através do sistema interno de Compras, o que foi devidamente realizado, mas não obtendo êxito na 

disponibilização no Portal até o presente momento.  

 

Salientamos, que nosso município foi o mais bem colocado dentre aqueles que utilizam o Portal da 

empresa supracitada. Tendo em vista descaso ou omissão, solicito apoio e intervenção para a devida 

atuação.  

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 

 

Att. 

 

 
 

 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO   
Controladora Interna Municipal em Exercício 

Auditora Pública Interna     

OAB/ES 26.750   

(27) 3735-4022 - (27) 99950-1898  
 
 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto 
 
 

CC: 
AO: EXMO. SR. EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 
        DD. Prefeito Municipal 
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OF. UCCI N° 072/2020 
 

                                                                                                                       Afonso Cláudio, 28 de setembro de 2020. 
 
Prezadas Senhoras, 
 
 
Tendo em vista o e-mail encaminhado no dia 25 de setembro, seguem as orientações sobre o 

preenchimento referente ao Ofício TC 02744/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

sobre a fiscalização na modalidade Levantamento (Processo TC 4597/2020), cujo objetivo é conhecer as 

ações realizadas pelos municípios do Estado do Espírito Santo para o enfrentamento da crise provocada 

pela pandemia da COVID-19. 

 

O levantamento das informações sobre a atuação no período da pandemia, será realizado por meio das 

respostas informadas em um questionário online, envolvendo a atuação da gestão municipal nas áreas da 

Educação, da Saúde e da Assistência Social.  

 

O questionário deverá ser respondido, impreterivelmente, até o dia 16/10/2020. O próprio TCEES sugere 
para não deixar o envio no prazo limite, pois imprevistos podem resultar em atrasos. Desta forma, 

determinamos o prazo de 14/10/2020, para possibilitar a revisão e adequações, caso necessário. 

Lembramos que, conforme disposto no art. 135, inciso V, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica 

do TCEES), a sonegação de informação, em procedimento de fiscalização realizado pelo Tribunal, bem como 

o não atendimento a esta demanda, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a adoção das 

sanções previstas no art. 135 da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar 621, de 8 de março de 

2012) e aplicação de multa aos responsáveis. 

 

O Levantamento deve acessado por meio do link abaixo: 

 

https://pesquisa.tcees.tc.br/index.php/644597?token=chYkIRei&lang=pt-BR 

 

Há a necessidade de informar os dados dos responsáveis pelas respostas de cada área (nome completo, 

cargo, e-mail e telefone para contato). 

 

Sugerimos que as respostas, além de preenchidas no questionário on-line, sejam salvas também em Word, 

pois em outros levantamentos já ocorreram equívocos que apagaram as respostas anteriores e como se 

trata de um levantamento em conjunto, é o mais indicado como forma de precaução. 

 

Esclarecemos ainda que o arquivo encaminhado em anexo em formato PDF, juntamente com o ofício de 

apresentação, visa tão somente facilitar a leitura e distribuição aos setores responsáveis. 

 

 

Comunicamos, por oportuno, que as informações prestadas poderão ser divulgadas no Portal do Tribunal 

de Contas do ES e/ou validadas, no todo ou em parte, por equipe técnica deste Tribunal de Contas. 
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Atente para as seguintes orientações: 

 O questionário é composto de 4 grupos de questões: saúde, educação, assistência social e outras. 

 Sugere-se que cada parte seja respondida por uma pessoa envolvida com a área temática. As 
perguntas do grupo "outras" sejam respondidas pelo próprio Controle Interno. 

 Para facilitar o trabalho, sugere-se primeiro utilizar a versão PDF do questionário (enviada por e-mail) 
para coletar as informações. Com todas as informações em mãos, torna-se mais fácil o 
preenchimento. 

 Para entrar a área do seu grupo de perguntas, basta acessar através da opção "Índice da pergunta", 
que fica na parte superior da página. 

 

 O questionário pode ser salvo para continuar a ser preenchido posteriormente por meio da opção 
"Retomar mais tarde", que fica na parte superior da página 

 

 Nunca saia do questionário acessando o “Sair e apagar o questionário”, pois poderá apagar as 
questões das demais áreas. 
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 O questionário somente poderá ser enviado quando todas as perguntas de todos os grupos forem 
preenchidas. Dessa forma, caberá a UCCI o envio final. 

Em caso de dúvidas sobre as perguntas, você pode entrar em contato com os Auditores de Controle 
Externo abaixo listados, conforme a respectiva área da pergunta: 

 Saúde: Mayte Aguiar (mayte.aguiar@tcees.tc.br ou telefone 3334-7773) 

 Educação: Paula Sabra (paula.sabra@tcees.tc.br ou telefone 3334-7637) 

 Assistência Social: Gustavo Franco (gustavo.correa@tcees.tc.br ou telefone 3334-7722) 

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossa estima e consideração. 

 
 

 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal em Exercício 

 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
 
A: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Ilma. Sra. Cláudia Lopes Vargas 
 

A: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Ilma. Sra. Silvia Renata de Oliveira Freisleben 
 

A: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Ilma. Sra. Maria da Penha Silva 
 


