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PARECER TÉCNICO N°.003/2017  
 

Senhor Prefeito Municipal, 

 

O Setor de Auditoria Interna e Suporte Setorial, no cumprir dos ditames legais, 

em especial o que dispõem os arts. 31 e 74 da Constituição Federal; art. 59 da 

Lei Complementar nº. 101/2000; arts. 29, 70 e 76 da Constituição do Estado do 

Espírito Santo; art. 5° da Lei Municipal n°.873/2012; no exercício de suas 

funções específicas estabelecidas na Lei Municipal nº. 834, de 17 de fevereiro 

de 2012 e; atendendo ao despacho à fl. 17 dos autos, expede parecer técnico 

cerca do processo: 

 

Processo Administrativo nº. 2022/2016 

Requisitante: Auditor Interno do Município de Fundão/ES  

Data de Abertura Processo: 22 de março de 2017 

Solicitação: Informações sobre módulos executados e pagos referente à empresa 

E&L Produções de Software Ltda. 

 

1. Do relatório processual 

 

Cuidam os autos de pedido de informações endereçado ao Secretário Municipal 

de Gestão de Recursos Humanos por parte Auditor Interno Municipal, o Sr. 

Leonardo de Lima Oliveira, por meio do e-mail enviado no dia 22 de março de 

2017 (semger@fundao.es.gov.br), no qual requisita-se informações atualizadas 

sobre módulos executados e pagos referente à empresa E&L Produções de 

Software Ltda. 

 

Para providências, o Secretário Municipal, Sr. Marcelo Rangel Leão, 

encaminhou a demanda à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento 

(SEFIN) (fl.03). 

 

No mesmo sentido, o Secretário Municipal, Sr. Cassio Dias Lopes, encaminhou 

o processo para o Setor Compras, para juntada das ordens de serviços emitidas 

até a data (fl.03). 
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Atendendo a demanda, o responsável pelo Departamento de compras 

encaminhou as cópias das ordens de serviço conforme solicitado pela Secretaria 

de Finanças (fls.04 a 08), sendo os autos remetidos ao Controlador Geral, o Sr. 

Jorge Fernandes P. Ribeiro (fl.09). 

 

Em posse das informações verificou-se que as ordens de serviços inclusas no 

processo não descriminam os itens que estão sendo executados no contrato, 

desta forma os autos foram remetidos pelo Auditor Interno à Secretaria de 

Gestão e Recursos Humanos (SEMGER) com a solicitação de nome e matrícula 

do servidor designado para fiscalizar o contrato (fl.31). 

 

Neste sentido o Secretario Municipal de Recursos Humanos remeteu a 

nomeação dos fiscais do referido contrato, juntamente com o histórico de 

liquidações dos serviços realizados pela empresa contratada e o ateste de serviço 

assinado pelos secretários de cada setor que utiliza o software (fl.32 a 42). 

 

Em posse novamente dos autos, a Auditor Interno manifestou-se no sentido 

requerer autorização do Controlador Geral para realizar visita “in loco” e 

entrevista com os usuários, objetivando verificar o pleno funcionamento dos 

sistemas referidos nas listagens de liquidação (fl.43). 

 

O Controlador Geral considerando os argumentos autorizou a realização da 

vistoria e remeteu os autos ao Auditor Interno para execução da vistoria (fl.44). 

 

2. Procedimentos 

 

Por meio das informações coletadas em relatório em relação de número de 

usuários por módulos do sistema (fl.78), constatou-se que nenhum dos usuários 

cadastrados no sistema faz uso do módulo “Agendador de Tarefas. Porém, após 

recomendação de suspensão do pagamento referente a este item (fl.79), O 

Secretário de Gestão respondeu que o módulo “Agendador de Tarefas” não vem 

sendo executado e cobrado pela contratada E&L e encaminhou uma planilha 

eletrônica com os pagamentos realizados a empresa (fl.80 e 81). 
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Visto que o módulo “Agendador de Tarefas” é mencionado no histórico de 

liquidação, foi solicitado cópias das Notas Fiscais enviadas pela contratada 

dentro do período (fl.83) para melhor entendimento do ocorrido. 

 

Após recebimento das notas fiscais n.º 63521, n.º 64758, n.º 66137, n.º 66138, 

n.º 66344 e n.º 66345 (fls.85 a 90) foram conciliados os dados com o histórico 

das liquidações (fls34 e 35), o que resultou na tabela abaixo: 

Tabela 01 – Relação entre notas fiscais e histórico de liquidação. 

 

Observou-se que os valores das liquidações sãos iguais aos valores das notas 

fiscais, mesmo que no histórico das liquidações aparecem módulos que não são 

utilizados e pagos pela contratante, como na liquidação de n.º 1498: 

 

“Contratação de empresa especializada para recursos de serviços técnicos de 

informática relativos a concessão de licença de uso de sistemas para a gestão 

pública municipal, juntamente com a contratação de serviços de implementação, 

migração de dados, treinamentos, capacitação, suporte técnicos e manutenção 

corretiva, adaptativa, e evolutiva dos sistemas implantados na prefeitura 

municipal de Fundão/ES. Para atender ao sistema de prest. De ser. Ao 

contribuinte, licitação, protocolo, patrimonio, almoxarifado e agendador de 

tarefas.” 
 

E n.º1500: 

Nota Fiscal N°. Liquidação Valor da Liqui Nota Fiscal Liquidação Valor da Liqui Nota Fiscal Liquidação Valor da Liqui

FEVEREIROJANEIRO MARÇO

Nota Fiscal Eletrônica 4.000,00R$     1618 4.000,00R$      

10267.360,00R$        1498 16197.360,00R$        7.360,00R$      

Contribuinte online 2.500,00R$     2.500,00R$     2.500,00R$     

Compras e Licitação 1.300,00R$     1.300,00R$     1.300,00R$     

Controle de protocolo 1.260,00R$     1.260,00R$     1.260,00R$     

Controle de patrimonio 1.200,00R$     1.200,00R$     1.200,00R$     

Controle de Almoxarifado 1.100,00R$     1.100,00R$     1.100,00R$     

Agendador de Tarefas

Contabilidade Pública 3.800,00R$     3.800,00R$     3.800,00R$     1620 3.800,00R$      

Portal da Transparência 1.200,00R$     1616 1.200,00R$      

Recursos Humanos 3.200,00R$     1501 3.200,00R$        3.200,00R$     1028 3.200,00R$        3.200,00R$     1621 3.200,00R$      

Controle de Tributação 3.500,00R$     1502 3.500,00R$        3.500,00R$     1029 3.500,00R$        3.500,00R$     1622 3.500,00R$      

Controle de Frotas 1.100,00R$     1504 1.100,00R$        1.100,00R$     1030 1.100,00R$        1.100,00R$     1617 1.100,00R$      

TOTAL 18.960,00R$   18.960,00R$      18.960,00R$   18.960,00R$      24.160,00R$   24.160,00R$    

1026

1027

7.360,00R$        

3.800,00R$        

1498

1500

16197.360,00R$        

3.800,00R$        

7.360,00R$      
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“Contratação de empresa especializada para recursos de serviços técnicos de 

informática relativos à concessão de licença de uso de sistemas para a gestão 

pública municipal, juntamente com a contratação de serviços de implementação, 

migração de dados, treinamentos, capacitação, suporte técnicos e manutenção 

corretiva, adaptativa, e evolutiva dos sistemas implantados na prefeitura 

municipal de Fundão/ES. Para atender ao sistema de contabilidade publica e 

portal de transparencia”. 

 

3. Conclusões Recomendações  

 

Tendo em vista a documentação comprobatória analisada, no que tange a 

execução e cobrança de módulos não utilizados, verificou-se erro formal no 

registro do histórico da liquidação, onde o módulo "Agendador de Tarefas" 

aparece como objeto liquidado, entretanto esse módulo sequer foi cobrado pela 

empresa contratada.  

 

Portanto recomenda-se, caso seja possível, a ratificação dos históricos das 

liquidações deste objeto no sistema de registro contábil. 

 

 

Fundão, 17 de agosto de 2017. 

 

 

 

DEBORA ASSIS LIMA 

Agente de Controle Interno 

 

 

Ratificado por: 

 

LENARDO DE LIMA OLIVEIRA 

Auditor Interno 

 


