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PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RESUMO

O  presente  trabalho  de  auditoria  tem  por  objetivo  realizar  inspeção  nos  pagamentos  da
empresa  Solus  Tecnologia  em Sistemas  LTDA EPP (Contrato 087/2017),  contratada  pelo
município, por meio de adesão de ata de registro de preços, para fornecimento em forma de
aluguel de central de alarmes e vídeo monitoramento para instalação em Escolas, Postos de
Saúde e demais prédios públicos.

Tendo  por  base  reunião  com  a  Secretária  Municipal  de  Educação  e  o  despacho  da
Subcontroladora foram elaboradas as seguintes questões de auditoria:

QA01 – Os valores pagos à empresa Solus Tecnologia em Sistemas LTDA EPP a título de
instalação e locação dos equipamentos estão em acordo com o Contrato n°.087/2017?

QA02 – Os equipamentos locados e pagos estão realmente disponíveis e funcionando nas
localidades indicadas pelo município?

Neste  sentido,  em conformidade  com  os  objetivos  propostos,  foi  identificado  o  seguinte
achado de auditoria:
Achado  01:  Remuneração  incorreta  referente  às  mensalidades  do  aluguel  nos  meses  de
ago/2018-dez/2018. 

Além disso, foi encontrado outro achado fora do escopo da pesquisa de auditoria, conforme
segue:
Achado 02 – Irregularidade na liquidação da despesa por ausência de fiscalização.

Dessarte,  o  conteúdo  do  item  5.  do  presente  relatório,  demonstra  as  propostas  de
encaminhamento  como forma  de  ajuste  aos  dispositivos  legais  para  o  melhoramento  das
respectivas atividades.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Deliberação que originou o trabalho

Determinação do Controlador Geral à fl.447 do Processo Administrativo n°.4574/2017, sendo
a base legal o Decreto Municipal n°.071/2018.

“ Despacho
Ao Auditor Interno
De ordem do Controlador Geral,

Diante da necessidade e urgência da demanda i) retirada do processo em tela da amostra de
auditoria ordinária, ii) realização de inspeção em todos os processos de pagamento à empresa
Solus e iii) conferência “in loco” da prestação de serviços em 03 escolas à escolha do auditor;
Todos os outros (sic) demandas devem ser surpresas (sic) para conclusão em 10 dias;
Elizangela Z. Ramos Kohler
Subcontroladora Geral”

1.2 Visão Geral do Objeto

O Contrato n°.087/2017, firmado entre o Município de Fundão e a empresa Solus Tecnologia
em Sistemas LTDA EPP, oriundo de adesão da Ata de Registro de Preços n°.023/2016 do
município  de  Baixo  Guandu,  objetiva  fornecimento  em  forma  de  aluguel  de  central  de
alarmes e vídeo monitoramento para instalação em Escolas, Postos de Saúde e demais prédios
públicos.

A remuneração  é realizada  de duas  maneiras.  A primeira  em cota única  no momento  da
instalação do equipamento, denominada taxa de instalação e, a segunda, em cotas mensais em
forma de aluguel, nos seguintes termos:

Tabela 01 – Valores e quantidades registradas
Fonte: Contrato n°.087/2017

Item Resumo do objeto Quantidade Valor Uni.

1
Locação mensal de central de alarmes com sensores de presença 
externos e internos (mínimo 5 pontos e máximo 20 pontos). 50 R$260,00

2 Taxa de implantação/instalação do ITEM 01. 50 R$470,00
3 Locação mensal de Kit CFTV digital completo com 04 câmeras. 50 R$330,00
4 Taxa de implementação/instalação do ITEM 03. 50 R$570,00
5 Locação mensal de Kit CFTV digital completo com 08 câmeras . 50 R$440,00
6 Taxa de implementação/instalação do ITEM 05. 50 R$670,00
7 Locação mensal de Kit CFTV digital completo com 16 câmeras. 50 R$645,00
8 Taxa de implementação/instalação do ITEM 07. 50 R$770,00
9 Kit de cerca elétrica com até 100 metros 10 R$150,00

10 Kit de cerca elétrica com até 150 metros 10 R$170,00
11 Kit de cerca elétrica com até 200 metros 10 R$190,00
12 Taxa de instalação de cerca elétrica 30 R$790,00
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Foram emitidas durante a execução do serviço duas ordens de serviço.

A primeira, que foi executada de dez/2017 até jul/2018, resultou na seguinte configuração:

Tabela 02 – Primeira configuração da prestação de serviços dez/2017-jul/2018
Fonte: Relatório de Acompanhamento Fiscal fl.04 do processo adm 511/2018

Item Resumo do objeto Quantidade

1
Locação mensal de central de alarmes com sensores de presença externos e internos 
(mínimo 5 pontos e máximo 20 pontos). 16

2 Taxa de implantação/instalação do ITEM 01. 16
3 Locação mensal de Kit CFTV digital completo com 04 câmeras. 4
4 Taxa de implementação/instalação do ITEM 03. 4
5 Locação mensal de Kit CFTV digital completo com 08 câmeras . 9
6 Taxa de implementação/instalação do ITEM 05. 9
7 Locação mensal de Kit CFTV digital completo com 16 câmeras. 3
8 Taxa de implementação/instalação do ITEM 07. 3

 
A segunda ordem houve acréscimo em alguns itens, sendo que de agosto de 2018 em diante a
configuração executada foi a seguinte:

Tabela 03 – Segunda configuração da prestação de serviços ago/2017-dez/2018
Fonte: Autorização de Serviço n°.084/2018 fl.439 do processo adm n°.4574/2017

Item Resumo do objeto Quantidade

1
Locação mensal de central de alarmes com sensores de presença externos e internos 
(mínimo 5 pontos e máximo 20 pontos). 18

2 Taxa de implantação/instalação do ITEM 01. 2
3 Locação mensal de Kit CFTV digital completo com 04 câmeras. 5
4 Taxa de implementação/instalação do ITEM 03. 1
5 Locação mensal de Kit CFTV digital completo com 08 câmeras . 9
6 Taxa de implementação/instalação do ITEM 05. 0
7 Locação mensal de Kit CFTV digital completo com 16 câmeras. 4
8 Taxa de implementação/instalação do ITEM 07. 1

Realizando os cálculos de acordo com os valores de contrato, e considerando verdadeiras as
informações processuais referentes à execução, verifica-se:

Tabela 04 – Recálculo do valor devido pela prestação de serviços dez/2017-dez/2018
Fonte: Autor

Descrição Valor Unitário Quantidade Valor Total
Primeira Instalação R$18.140,00 1 R$18.140,00
Mensalidade dez/207 – jul/2018 R$11.375,00 8 R$91.00,00
Segunda instalação R$2.280,00 1 R$2.280,00
Mensalidade ago/2018 – dez/2018 R$12.870,00 5 R$64.350,00

TOTAL R$175.770,00
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O  fiscal  do  Contrato  em tela  é  o  servidor  Aloir  Fávaro  Rúdio,  Técnico  Pedagógico  da
Secretaria Municipal de Educação.

1.3 Objetivo e questões de auditoria

O  objetivo  do  trabalho  é  verificar  se  a  Prefeitura  Municipal  de  Fundão  remunerou
corretamente a execução do serviço oriundo do Contrato 087/2017, bem como se os bens
referentes à prestação de serviço estão de fato instalados e funcionando.

Para possibilitar alcance de tal objetivo elaborou-se as seguintes questões de auditoria:

QA01 – Os valores pagos à empresa Solus Tecnologia em Sistemas LTDA EPP a título de
instalação e locação estão em acordo com o Contrato n°.087/2017?

QA02 – Os equipamentos locados e pagos estão realmente disponíveis e funcionando nas
localidades indicadas pelo município?

1.4 Metodologia utilizada e limitações

Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria Governamental
(NAG),  e  com  observância  ao  Manual  de  Auditoria  Interna  do  Município  de  Fundão.
Ademais,  por  se  tratar  de  uma  inspeção  foi  observado  todo  o  período  de  dez/2017  até
dez/2018.

Nenhuma restrição foi imposta aos exames.

1.5 Volume de recursos fiscalizados

O volume de recursos referente fiscalizados é de R$175.770,00 (cento e setenta e cinco mil,
setecentos e setenta reais).

1.6 Benefícios estimados da fiscalização

Estima-se que com a atuação da auditoria obter razoável  segurança que a remuneração do
Contrato n°.087/2017 foi executada de maneira correta. 
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2. ACHADOS DE AUDITORIA

2.1 Achado 01: Remuneração incorreta referente às mensalidades do aluguel

Houve equívoco na cobrança da empresa das mensalidades a partir de agosto de 2018. O valor
devido pelo município é de R$ R$12.870,00 e a empresa acabou por cobrar R$12.510,00,
portanto uma diferença menor em R$360,00 em 08 meses. 

Tabela 05 – Diferença entre valores devidos e valores pagos à Solus afo/2018-dez/2018
Fonte: Processos Administrativos de Pagamento

Descrição Valor Unitário Meses Total
Aluguel devido ago/2018 – dez/2018 R$18.870,00 5 R$64.350,00
Aluguel pago ago/2018 – dez/2018 R$18.510,00 5 R$62.550,00

Diferença devida à empresa R$1.800,00

3. ACHADOS DE AUDITORIA NÃO DECORRENTES DO OBJETO

3.1 Achado 02 – Irregularidade na liquidação da despesa por ausência de fiscalização

A partir  da  competência  03/2018  não houve  mais  relato  do  fiscal  de  contrato  acerca  da
prestação de serviços (ausência de liquidação), ferindo assim o art.67 da Lei 8666 “Art. 67.  A
execução  do  contrato  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  por  um  representante  da
Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.” e, o inciso II, do parágrafo 2° do
art.63 da Lei 4320/64 “Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito (...)§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá
por base: (...)III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
 
4. CONCLUSÃO

O trabalho de auditoria em tela verificou todos os pagamentos realizados pelo Município de
Fundão à  empresa  Solus  durante o  período  de  dez/2017 a dez/2018,  objetivando aferir  a
regularidade na remuneração, bem como a execução em campo do serviço prestado em três
escolas selecionadas por este auditor.

De  modo  geral  a  remuneração  do  Contrato  087/2017  foi  executada  como  previsto  pelo
instrumento e as escolas visitadas detinham os equipamentos ora remunerados.

No entanto, ressaltam-se algumas inconformidades que merecem atenção. 
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No período de ago/2018-dez/2018 a empresa Solus foi remunerada a menor num total  de
R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), referentes a valores das mensalidades do aluguel.

A partir  da  competência  03/2018  não houve  mais  relato  do  fiscal  de  contrato  acerca  da
prestação de serviços (ausência de liquidação), havendo ferimento ao art.67 da Lei 8666/93
combinado com o inciso II, do parágrafo 2° do art.63 da Lei 4320/64.

5. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO

5.1 Recomendar o pagamento da diferença de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) à empresa
Solus, referente aos alugueis dos equipamentos de ago/2018-dez/2018;

5.2 Recomendar que a execução do contrato seja acompanhada do relato do fiscal nos termos
do art.67 da Lei 8666/93, para que assim haja regular liquidação das despesas como determina
o art.63 da Lei 4320/64.

5.2.1 Além dos relatórios de acompanhamento (planilha) é importante que o fiscal visite as
escolas  com frequência  planejada para colher relatos dos diretores  acerca  da prestação do
serviço, bem como solicite à empresa aleatoriamente imagens de horários em dias específicos
para verificar se o monitoramento está em pleno funcionamento.

Fundão, 29 de abril de 2019.

LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA
Auditor Interno
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