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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA – PARTE II 

Forma de Execução da Auditoria Regular 

Processo  1.886/2019 

Objeto  Dispensa e/ou Inexigibilidade  
 

 

I – APRESENTAÇÃO 

 

As atividades de auditoria da Unidade Central de Controle Interno - 

UCCI planejadas para o exercício de 2019 constam no Plano Anual de 

Auditoria Interna – PAAI (Anexo II). O objeto de auditoria instaurado 

neste processo refere-se a análise dos processos abertos por 

Dispensa e/ou Inexigibilidade de licitação, constituindo um conjunto 

de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, 

adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, 

contábeis, financeiras e operacionais do auditado. 

Trata-se de continuidade da Auditoria Regular 01/2019, constituindo 

a parte II, planejada para ser realizada no mês de junho/2019, 

referente aos processos do 2º trimestre/2019. 

 

II – LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS 

Os dados serão coletados/extraídos através de consulta ao sistema 

de contabilidade e ao portal da transparência. A partir de 2019 todos 

os processos de pagamentos são iniciados através do novo sistema 

denominado Gestão Eletrônica de Dados - GED, e as informações não 

disponíveis nos sistemas serão solicitadas ao respectivo setor. A UCCI 

tem acesso para consulta a qualquer processo iniciado através do 

GED.  

 

III – PERÍODO DE EXECUÇÃO 

O prazo para execução da auditoria será até 30.06.2019, 

compreendendo a análise de 100% dos processos de Dispensa e/ou 

Inexigibilidade, iniciando-se em 01.04.2019 a 30.06.2019.  

 

IV - OBJETO DA AUDITORIA 

O objeto de auditoria será análise de todos os processos de Dispensa 

e/ou Inexigibilidade referente ao 2º trimestre/2019, com base nas 

disposições legais vigentes. Serão analisados todos os processos da 

Prefeitura, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal 

de Saúde.   
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V – ANÁLISE DOS DADOS 

 

Foram analisados 51 processos, sendo 16 por Inexigibilidade e 35 por 

Dispensa de Licitação, na Prefeitura, Fundo Municipal de Assistência 

Social e Fundo Municipal de Saúde.  

Foi o utilizado o método de confirmação através de check list e os 

achados e/ou preposições registrados para as devidas 

recomendações. 

Em todos os processos, além da análise do conteúdo do objeto, foi 

indispensável analisar o Parecer Jurídico e a autorização do Chefe do 

Poder Executivo, para verificar se havia recomendação, e se houve, 

foi ou não cumprida. 

Na tabela 1, 2 e 3 encontra-se demonstrada a relação das 

contratações realizadas que totalizaram R$ 789.444,74 sendo R$ 

615.374,77 na Prefeitura, R$ 35.735,00 no Fundo Municipal de 

Assistência Social e R$ 138.334,97 no Fundo Municipal de Saúde. Os 

casos de irregularidades e/ou inconsistências estão enumeradas nos 

itens a seguir: 

 

 V.a -  Constatado que houve Dispensa de Licitação por alegação de 

“emergência” em relação a contratação de empresa para 

“fornecimento de cartão alimentação magnético” no valor de R$ 

390.000,00 (processo GED 2209/2019). Foi firmado contrato de nº 

064/2019 para o período de 25.04.2019 a 25.07.2019 com a mesma 

empresa do contratada anteriormente (Ata Registro de Preço 

08/2018 e Contrato 01/2019). Na justificativa foi argumentado que 

seria “até a conclusão de um novo procedimento licitatório”, porém, 

não comprovado nos autos o início deste processo. 

A UCCI apurou que da data do pedido de contratação (22.04.2019), 

somente em 26.06.2019 (protocolo 3.073/2019) foi iniciado o dito 

“novo processo licitatório”. O Parecer Jurídico enfatizou que se 

atendidas as recomendações, opina favoravelmente à contratação. 

[...] Como se vê, para que a hipótese de emergência possibilite a 

dispensa de licitação, não basta que o gestor público entenda dessa 

forma. Necessário se faz a comprovação da situação 

emergencial, caracterizada pela inadequação do procedimento 

formal licitatório ao caso concreto. A dispensa por emergência tem 

lugar quando a situação que a justifica exige da Administração 
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Pública providências rápidas e eficazes par debelar ou, pelo menos, 

minorar as consequências lesivas à coletividade. [...]  

O fornecimento de cartão alimentação jamais poderia ser considerada 

uma “situação emergencial”. Houve processo licitatório que 

originou a Ata Registro de Preço 08/2018 para o período de 

15.01.2018 a 14.01.2019. Vencido este prazo o município, existindo 

saldo de ARP firmou o contrato nº 01/2019 para o período de 

08.01.2019 a 14.04.2019. O Gestor optou em não tomar as 

providências necessárias neste intercurso, pois trata-se de um objeto 

específico, podendo ser qualificado e quantificado a qualquer 

momento, houve tempo suficiente para iniciar e concluir processo 

licitatório. 

Trata-se de uma contratação de R$ 390.000,00 sem processo de 

ampla concorrência. Embora o objeto ter “taxa negativa” o que 

beneficia o município, a dispensa de licitação tem previsão na 

legislação para inúmeros casos, o que a UCCI entende que este não 

atende. Não atende porque a situação justificada anteriormente de 

que seria “até a conclusão de um novo procedimento licitatório” ainda 

não ocorreu. Esta situação de inércia comprova a irregularidade do 

processo emergencial. O contrato de emergência assinado tem prazo 

final em 25.07.2019. A partir desta data, não havendo resultado 

homologado de licitação, deve o benefício aos servidores ser 

suspenso. A contratação por dispensa sem as justificadas razões 

legais enseja em ato de improbidade administrativa.  

“As contratações realizadas diretamente, ou seja, sem prévio 

processo licitatório, têm merecido especial atenção por parte dos 

órgãos de controle, em particular dos tribunais de contas, 

preocupados com a grande incidência delas no âmbito da 

Administração Pública, e o que é pior, sem a devida observância dos 

pressupostos legais que lhes são aplicáveis. É importante frisar que 

de acordo com o art. 89 da Lei nº 8.666/93, é crime dispensar ou 

inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de 

observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”. 

  

V.b - Em relação ao processo GED 2151/2019 cujo objeto é a 

“contratação emergencial de empresa especializada para reforma do 

telhado no setor do pronto socorro e recepção do Hospital Nossa 

Senhora da Penha”, foi constato que houve execução de serviços sem 

a devida autorização do ordenador de despesa, ou seja, não houve 

firmado na época da realização do serviço contrato com a empresa 
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executora. Conforme noticiado em veículo de grande circulação 

“Folha do Caparaó” datado de 28.03.2019, em destaque na página 4, 

“Prefeitura inicia reforma no Hospital Nossa Senhora da Penha em 

Conceição do Castelo”, tornando público e notório o fato. O contrato 

foi firmado em 06.06.2019 (decorridos 70 dias do anúncio da 

reforma) com a empresa CM Construtora Ltda ME no valor de R$ 

32.198,53 tendo a nota de empenho de nº 523/2019 datada de 

24.06.2019. A UCI apurou que a planilha de serviços contratados 

apresentado pela empresa demonstra que ainda há serviços a serem 

executados. O referido caso é exemplo típico de não atendimento ao 

que preceitua a Lei 4.320/64, em relação ao prévio empenho (art. 

60). A classificação “emergencial” não dispensa a formalização de 

processo administrativo.     

 

V.c - O processo GED 2870/2019 referente a contratação por 

Inexigibilidade de show musical para a Festa do Sanfoneiro/2019 

(dupla Léo & Rafael), apresentou inconsistência em relação a 

comprovação a média de preço praticado pela Contratante no 

mercado. O valor da contratação foi estipulado em 75.000,00 para o 

município de Conceição do Castelo, porém, a média de preço foi de 

R$ 42.586,66 (notas fiscais de 35.000,00; 55.000,00 e 37.760,00). 

Por ser tratar de show musical com artistas de nível nacional, deve 

ser justificado e/ou apresentado nova comprovação do valor proposto 

e/ou contratado pelo valor de mercado praticado pela dupla.  

 

V.d – Ao analisar o processo GED nº 2151/2019 que originou o 

Contrato nº 118/2019, foi constatado que o objeto trata-se de 

“Locação de andaimes de ferro para auxílio na construção do galpão 

de reciclagem dos lixos sólidos”. Porém, na própria justificativa o 

requerente menciona que a locação “foi destinada a execução dos 

serviços de montagem do telhado do galpão de reciclagem dos lixos 

sólidos recolhidos no município” e acrescenta outros serviços 

executados; conclui a justificativa afirmando que “os andaimes 

ficaram locados por 180 dias, devido ao atraso da conclusão dos 

serviços, pois teve vários feriados e dias de chuvas e como são 

serviços que requerem cuidados não foi possível executarem com 

maior presteza”. 

O Parecer Jurídico opinativo e o despacho do Gabinete do Prefeito 

foram no sentido de prosseguimento do processo. 
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O contrato de locação tem previsão de vigência para o período de 06 

de junho a 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 20,00 por dia 

equivalente a 25 peças, totalizando R$ 3.600,00.  

Diante das evidências contraditórias presentes no processo e 

averiguando a situação constatou-se que a citada obra (montagem do 

telhado do galpão de reciclagem dos lixos sólidos recolhidos no 

município), encontra-se concluída, não justificando, portanto, tal 

contratação. Ainda não houve empenho do Contrato nº 118/2019.  

A Lei 4.320/64 é muito clara em relação ao prévio empenho da 

despesa. Se não há autorização, não há despesa. Se há despesa sem 

autorização esta é considerada irregular.  

Partindo do pressuposto que a administração pública usufruiu, 

indevidamente, de um serviço de terceiros sem prévio empenho, 

deve o gestor reparar o dano e apurar/responsabilizar o autor da 

irregularidade. 

Foi recomendado através do protocolo nº 2.020/2019, datado de 

19.06.2019, o cancelamento do Contrato com seus efeitos de 

publicação em meio oficial. Após a decisão encaminhar cópia a UCCI 

para constar no relatório conclusivo. Até a presente data não houve 

manifestação do Gestor. 

 

V.e – Constatado em alguns casos a fragmentação na aquisição de 

gêneros de mesma natureza por dispensa de licitação. Os casos 

identificados refere-se aos processos GED nº 685/2019 (aquisição de 

10 smartphones no total de R$ 13.990,00) e nº 2021/2019 (aquisição 

de 01 câmera digital no valor de R$ 2.399,00 e 10 monitores de led 

no valor de R$ 11.189,00, totalizando R$ 13.588,00). Trata-se de 

produtos eletroeletrônicos que totalizaram R$ 27.578,00. Este valor é 

superior ao definido no Decreto Municipal nº 3.297/2019, que 

atualizou os valores das modalidades de licitação, observado o art. 23 

da Lei nº 8.666/93.  
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 Nº Ordem   Favorecido Modalidade  Nota de 

Empenho 

Valor 

Dispensa Inexig. 

017/2019 N. MESQUITA ZAMBOM X - 1182/19 3.200,04 

018/2019 AGROZULCÃO MAQUINAS LTDA ME X - 1224/19 978,00 

019/2019 BRACOM CAMINHÕES S/A - X S/EMPENHO 1.294,04 

019/2019 JOSÉ LIGÓRIO RAMIRO & CIA AGROP. X - 656/19 14.855,20 

020/2019 AGROZULCÃO MAQUINAS LTDA ME X - 1223/19 1.179,00 

020/2019 SINDICATO RURAL DE CONC CASTELO - X 646/19 8.890,00 

021/2019 WILLIAN MATHEUS DE OLIVEIRA P. X - 647/19 885,00 

021/2019 MATEUS ROCHA FERREIRA MEI - X 641/19 6.000,00 

022/2019 UNIÃO DOS DIRIGENTES - UNDIME - X 660/19 1.860,00 

023/2019 PUBLIDATA INFORMATICA LTDA - X 682/19 2.500,00 

023/2019 GUSTAVO WILLIAN FELISBERTO V. X - 977/19 2.000,00 

024/2019 REALL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - X 803/19 55.000,00 

024/2019 SERV PRODUÇÕES MUSICAL  X - 825/19 11.998,80 

025/2019 TELEVISÃO CACHOEIRO LTDA - X 983/19 7.330,18 

026/2019 EMPORIO CARD LTDA X - 838,839/19 270.000,00 

026/2019 EDMAR ALVES NALLI MEI - X 973/19 2.000,00 

027/2019 P. V. ESTAMPARIA E COMÉRCIO LTDA X - 958/19 1.181,00 

027/2019 NIVALDO DA SILVA LAZARO MEI - X 974/19 1.000,00 

028/2019 SAEID ENGENHARIA LTDA X - 1023/19 15.920,00 

028/2019 MATEUS ROCHA FERREIRA MEI - X 972/19 6.000,00 

029/2019 NILCILEI JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA X - 996/19 15.400,00 

029/2019 CASA DE ARTE CAMPANELLI LTDA - X 995/19 4.100,00 

030/2019 IMIGRANTES TRATORES LTDA X - 1405/19 2.969,50 
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 Tabela 1 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 

030/2019 ARIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA MEI - X 994/19 4.000,00 

031/2019 MATEUS ROCHA FERREIRA MEI - X 1203/19 6.000,00 

031/2019 VIB DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS  X - S/EMPENHO 5.702,40 

032/2019 FERROS E PLÁSTICOS RECICLADOS  X - 1238/19 10.000,00 

032/2019 LRG PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - X S/EMPENHO 75.000,00 

033/2019 ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS - X S/EMPENHO 25.000,00 

037/2019 INSPEÇÃO TÉCNICA COLATINA LTDA X - S/EMPENHO  2.409,00 

040/2019 JOSÉ LIGÓRIO RAMIRO & CIA AGROP. X - S/EMPENHO  7.950,00 

041/2019 LUANA CRISTINA NALLI FERREIRA MEI X - S/EMPENHO 1.140,65 

042/2019 SERRALHERIA ARMAÇÃO LTDA X - S/EMPENHO 13.999,95 

043/2019 LOJA CURBANI COM. ELETRÔNICOS X - S/EMPENHO 14.477,00 

044/2019 JOSÉ L. DA CRUZ ME  X - S/EMPENHO 3.600,00 

046/2019 AGROLAB ANALISES E CONTROLE  X - S/EMPENHO 734,40 

047/2019 FOLLIS LTDA ME X - S/EMPENHO 8.120,61 

048/2019 WANDERLEY JACINTO ASSIS ME X - S/EMPENHO 700,00 

TOTAL DE PROCESSOS ANALISADOS 23 15  

TOTAL - PREFEITURA 615.374,77 

Nº Ordem   Favorecido Modalidade  Nota de 

Empenho 

Valor 

Dispensa Inexig. 

022/2019 SERRALHERIA ARMAÇÃO LTDA X - 218/19 3.340,00 

026/2019 EMPORIO CARD LTD X - 242/19 30.000,00 

034/2019 WILLIAN MATHEUS DE OLIVEIRA P. X - S/EMPENHO 295,00 

039/2019 EDMILSON FERNANDES ESPINDULA X - S/EMPENHO 2.100,00 

TOTAL DE PROCESSOS ANALISADOS  04 00  

TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  35.735,00 
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Tabela 3 

Nº Ordem   Favorecido Modalidade  Nota de 
Empenho 

Valor 

Dispensa Inexig. 

018/2019 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA - X S/EMPENHO 1.564,84 

025/2019 OXGAS SUL COMERCIO DE GASES  X - 416/19 5.250,00 

026/2019 EMPORIO CARD LTDA X - 387/19 90.000,00 

031/2019 VIB DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS X - S/EMPENHO 777,60 

033/2019 ADMILSON BELISARIO ME X - 525/19 220,00 

035/2019 DENTAL PRIME ODONTOLOGICOS X - 531/19 7.204,00 

036/2019 ADMILSON BELISARIO ME X - 524/19 720,00 

038/2019 ADMILSON BELISARIO ME X - 527/19 400,00 

045/2019 CM CONSTRUTORA LTDA  X - 523/19 32.198,53 

TOTAL DE PROCESSOS ANALISADOS  08 01   

TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  138.334,97 
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VI – RELATÓRIO CONCLUSIVO      

 

O trabalho de auditoria ora apresentado teve a finalidade de 

identificar o cumprimento da legislação aplicada ao objeto e os 

principais pontos de controle importantes para a gestão dos 

processos administrativos.  

Foram constatadas divergências e/ou pendências apontadas na 

análise do dados, nas páginas 2 a 5, e que precisam - as possíveis - 

serem sanadas, portanto, RECOMENDA-SE: 

 

I – Analisar de forma mais criteriosa os casos de dispensa de licitação 

classificada de “emergencial” conforme caso citado no item V.a. 

  

II – Anexar justificativa ao processo GED 2870/2019 referente a 

contratação por Inexigibilidade de show musical para a Festa do 

Sanfoneiro/2019 (dupla Léo & Rafael), em relação à 

média/comprovação de preço, conforme relatado no item V.c.   

  

III – Ratifica-se a necessidade de tomar as providências em relação 

ao fato relatado no item V.d.     

 

IV – Rever os casos de dispensa de licitação dos objetos de mesma 

natureza fragmentados conforme demonstrado no item V.e.     

 

Por fim, RECOMENDA-SE que o Gestor adote as medidas imediatas 

para sanar as irregularidades. E, após as medidas adotadas, informar 

a UCCI sobre as providências e resultados, conforme dispõe a IN SCI 

nº 002/2013. A manifestação do Gestor fará parte do relatório anual 

da Prestação de Contas 2019 a ser enviada ao TCEES. 

 

Conceição do Castelo – ES, 03 de Julho de 2019. 

 

 

Atenciosamente         

 


		2019-07-03T09:46:50-0300
	CLECIO EDUARDO VIANA:06959319706




