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PARECER TÉCNICO N°.009/2017  
 

 

Senhor Secretário, 

 

A Controladoria Geral, 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; no 

exercício de suas funções específicas impostas pelo art. 5° da Lei Municipal 

n°.873/2012  e; atendendo ao despacho à fl. 20 dos autos, expede parecer técnico 

cerca do processo: 

 

Processo Administrativo nº. 6476/2017; 

Anexos: PC nº. 7080/ 2017 e PC nº. 7081/2017. 

Requisitante: Cássio Dias Lopes. 

Data de Abertura Processo: 22 de setembro de 2017. 

Solicitação: Análise da aquisição de material elétrico - Empresa Hidroluz 

Material Elétrico - ME, Nota Fiscal nº. 11585. 

 

1. Do relatório processual 

 

Tratam os autos de aquisição de material elétrico para manutenção preventiva e 

corretiva de iluminação pública no Município de Fundão.  

 

1.1 Processo Administrativo nº. 6476/2017. 

 

Cuidam os autos o OF nº. 030/2017/ALMOX/SESIM encaminhado ao 

Secretário Municipal de Serviços Urbanos E Infraestrutura (SESIM) – Senhor 

Sérgio Alves da Silva, onde informa o recebimento do material elétrico e Nota 

Fiscal nº. 11.585, solicitando ainda a designação de servidor responsável pela 

parte elétrica para verificação do material, atestar a liquidação e posterior 

pagamento (fl. 02). 
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Em anexo ao OF nº. 030/2017/ALMOX/SESIM constam a Nota Fiscal nº. 

11.585 da empresa Hidroluz Material Elétrico – ME (fl.03); Autorização de 

Fornecimento nº. 220/2017, contendo o número de emprenho nº. 2464/2017 (fls. 

04-06); Certidão Negativa de Débitos da Prefeitura da Serra (fl. 07); Certidão 

Positiva de Débito Fiscal Com Efeito de Negativa do Estado do Espírito Santo 

(fl. 08); Certidão Positiva de Débito Fiscal Com Efeito de Negativa de Débitos 

Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União do Ministério da 

Fazenda (fl. 09); Certificado de Regularidade de FGTS – CRF da Caixa 

Econômica Federal (fl. 10); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas do 

Tribunal Superior do Trabalho (fl. 11); Certidão Negativa de Primeira Instância, 

Natureza de Recuperação Judicial e Extrajudicial (Falência e Concordata) do 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (fl. 12). 

 

Consta nos autos o Relatório de Acompanhamento (fl.13), elaborado pelo Fiscal 

de Contrato Sr. Dienes Alves de Souza, que atesta o fornecimento de forma 

satisfatória do material conforme a Autorização de Fornecimento nº. 220/2017, 

Processo Administrativo nº. 2151/2017 e Pregão nº. 024/2017. 

 

O Secretário Municipal de Serviços Urbanos E Infraestrutura (SESIM), Senhor 

Sérgio Alves da Silva em posse dos autos realizou a Liquidação de Despesa e 

solicitou o pagamento referente ao material fornecido pela empresa Hidroluz 

Material Elétrico – ME (fl. 14), encaminhando os autos ao Gabinete para 

autorização de pagamento (fl. 15). 

 

O Prefeito Interino do Município de Fundão, Sr. Eleazar Ferreira Lopes, 

autorizou o pagamento e encaminhou os autos à Secretária Municipal de 

Finanças (fl. 16). Em continuidade, o Setor de Contabilidade solicitou ao Setor 

de Almoxarifado o relatório de Aquisição de Material (fl.17).  O Setor de 

Almoxarifado, atendendo a demanda, anexou o relatório de Aquisição de 

Material e a Nota de Liquidação nº. 4708/2017 (fls.18-19), e encaminhou ao 

Setor de Contabilidade para providências (fl.20).  
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O Sr. Cássio Dias Lopes, Secretário Municipal de Finanças e Planejamento, por 

sua vez encaminhou os autos à Controladoria Geral para análise e parecer 

(fl.20). 

 

1.2  Anexo: Processo Administrativo nº. 7080/2017. 

 

Cuidam os autos o Termo De Notificação CONGER nº. 030/2017 endereçado 

ao Secretário Municipal de Gestão e Recursos Humanos, Sr. Marcelo Rangel 

Leão, solicitando saldo de estoque e registro de saída dos materiais: Lâmpada 

Vapor Sodio TUB 150W; Lâmpada Vapor Sodio TUB 250W; Lâmpada Vapor 

Sodio TUB 450W; Lâmpada Vapor Metalico Sodio TUB 250W (fl.02). O Sr. 

Marcelo Rangel Leão, atendendo a demanda, encaminhou para o Setor de 

Almoxarifado para providências. 

 

O Setor de Almoxarifado anexou ao Processo relatórios referente aos produtos: 

Lâmpada Vapor Sodio TUB 150W; Lâmpada Vapor Sodio TUB 250W; 

Lâmpada Vapor Sodio TUB 400W; Lâmpada Vapor Metalico Sodio TUB 

250W. Sendo: Relatório de Inventário/ Saldo de Materiais por Dotação (fl.03); 

Histórico de Materiais dos produtos (fl.04-07); Relatório de Requisição de 

Material (fl.08-09).  

 

O Setor de Almoxarifado, em prosseguimento, encaminhou os autos à 

Secretaria Municipal de Gestão e Recursos Humanos, informando no despacho 

que as saídas de materiais, dos produtos em pauta, foram autorizadas pelo 

Fiscal de Contrato Sr. Dienes Alves de Souza, destacando que o estoque dos 

produtos é realizado no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de 

Fundão e se dá por insuficiência de espaço na Secretaria solicitante (fl.10). 

 

O Sr. Marcelo Rangel Leão encaminhou os autos à Controladoria Geral (fl. 11). 

O Controlador Geral, Sr. Leonardo de Lima Oliveira, em posse dos autos, 

incluiu no Processo o Termo de Designação nº. 002/2017, designando o 

servidor Josemar Batista Pereira para realizar diligências no Almoxarifado 

Central da Prefeitura Municipal de Fundão, com o objetivo de conferir o 

estoque físico dos produtos acima citados (fl.12). 
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Em seguida, o servidor Josemar Batista Pereira, incluiu nos autos o Relatório de 

Diligência, no qual apresentou a quantidade em estoque dos produtos no dia 23 

de outubro de 2017 (fl.13). 

 

1.3  Anexo: Processo Administrativo nº. 7081/2017. 

 

Cuidam os autos o Termo De Notificação CONGER nº. 029/2017 endereçado 

ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos E Infraestrutura, Sr. Sérgio Alves 

da Silva, solicitando relatório contendo a quantidade de pontos de iluminação 

cadastrados que utilizam os materiais: Lâmpada Vapor Sodio TUB 150W; 

Lâmpada Vapor Sodio TUB 250W; Lâmpada Vapor Sodio TUB 400W; 

Lâmpada Vapor Metalico Sodio TUB 250W (fl.02).  

 

O Sr. Sérgio Alves da Silva, atendendo a demanda, retornou os autos a 

Controladoria Geral, informando no despacho que o quantitativo total estimado 

são de 3.168 pontos de iluminação pública, estimativa ainda a ser confirmada 

com a realização de levantamento in loco. 

 

2. Procedimentos  

 

A Lei Federal nº. 8.666 de 1993, que institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública e dá outras providências, define no artigo 6º, inciso 

III, que compra é toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma 

só vez ou parceladamente. Já em seu artigo 15, paragrafo 7º, inciso II e III, 

dispõe que sempre que possível, no processo de compras, Administração 

definirá as unidades e quantidades a serem adquiridas em função do consumo e 

utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante 

adequadas técnicas quantitativas de estimação. Observando ainda as condições 

de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. 

 

Inicialmente para que se possam repor os estoques com a devida precisão é 

necessário que se tenha uma previsão estimada do consumo dos materiais 

envolvidos, para que não haja acentuação de custos de estoque, que ocorre 
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quando mantemos estoque de itens que não têm demanda na organização, os 

custos a eles relacionados, como aluguel de espaço físico, obsolescência, seguro 

(se for o caso), entre outros; ou custos de falta de estoque, quando o estoque 

mantido é inferior à demanda, acarretando a falta do item de material em um 

momento em que ele é necessário. (Fenili, Renato Ribeiro. Gestão de Materiais. 

Brasília: ENAP, 2015). 

O Manual de Gestão de Materiais da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2010) 

dispõe que cabe às unidades administrativas elaborarem o planejamento das 

aquisições de materiais de consumo de uso específico e eventual, indicando e 

justificando as quantidades a adquirir, com base nas necessidades das ações 

constantes do seu planejamento.  

No planejamento deve-se evitar o parcelamento das aquisições para suprimento 

de estoque, observando as condições de armazenagem e de validade dos 

materiais, podendo sugerir que a entrega do material pela empresa contratada 

seja realizado de forma parcelada, principalmente de materiais sujeitos, num 

curto espaço de tempo, à perda de suas características normais de uso (Manual 

de Gestão de Materiais da Câmara dos Deputados - Portaria – DG nº 96. 

BRASIL, 2010).  

 

Destaca-se a importância de manter um estoque mínimo ou de segurança, uma 

quantidade de itens de material que são mantidos com a finalidade de prover a 

continuidade das atividades em situações imprevisíveis. A decisão acerca do 

dimensionamento do estoque de segurança em órgãos públicos devem levar em 

consideração alguns aspectos, entre eles: tempo médio de tramitação do 

processo de aquisição do material; perecibilidade do material; volume do 

material; impacto financeiro na organização; histórico de óbices na entrega do 

material; flutuação na demanda do material; etc (Fenili, Renato Ribeiro. Gestão 

de Materiais. Brasília: ENAP, 2015). 

 

Enfatiza-se que a analise restringiu-se aos autos presentes nos processo citados, 

não cabendo análise quanto à licitação e as etapas percorridas durante o processo 

licitatório. Sendo assim, segue: 
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Constam nos autos que a Administração realizou a Ordem de Serviço nº 

220/2017, gerando na Nota Fiscal nº. 11.585, no valor de R$ 105.352,50. Por 

meio do Relatório de Acompanhamento, constata-se que os produtos foram 

entregues de forma satisfatória. No entanto, considerando as informações 

fornecidas pelo Setor de Almoxarifado, observa-se que o setor solicitante, a 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Infraestrutura E Meio Ambiente, não 

possuí local adequado para armazenamento dos mesmos.  

 

A Ata de Registro de Preço nº. 024/2017, presente no Processo Administrativo 

nº. 2151/2017, no Item 8.1 estabelece sobre as condições de fornecimento e 

entrega do objeto em questão, sendo: “8.1 A entrega dos objetos a serem 

contratados será programada/ parcial. A primeira entrega dos materiais será no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de 

Fornecimento emitida pela Secretária Municipal de Gestão e Recursos Humanos 

– Setor de Compras, sendo que as demais entregas serão realizadas conforme 

solicitação da requerente;”. 

 

Tendo em vista os termos contratados, a Administração apesar de adquirir de um 

único fornecedor para atender a demanda, teve a oportunidade de negociar a 

forma de entrega de maneira segmentada de acordo com o planejamento ou 

necessidade do órgão, mas não utilizou deste recurso. Não levando em 

consideração a perecibilidade do material, o volume do material a ser 

armazenado, e ainda impacto financeiro no órgão. 

 

Deve-se considerar ainda, que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, 

Infraestrutura E Meio Ambiente, não apresentou até o momento justificativas 

que demonstrem a real necessidade de aquisição de todos os produtos incluídos 

na Ordem de Serviço nº 220/2017, que gerou um impacto financeiro que poderia 

ser planejado e parcelado no desenvolvimento das atividades. 

 

3. Conclusões Recomendações  

 

Considerando o exposto não há nada que impeça o pagamento da despesa sob a 

ótica da execução contratual, entretanto recomenda-se que a Secretaria 
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Municipal de Serviços Urbanos, Infraestrutura E Meio Ambiente realize 

levantamento do quantitativo a solicitar por Ordem de Fornecimento tendo em 

vista as necessidades do momento.  

 

Sugere-se também que pondere sobre o espaço disponível na secretaria para que 

o armazenamento seja feito de modo seguro. E ainda que faça uma consulta 

prévia a Secretaria de Finanças antes da emissão da Ordem de Serviço para 

apuração do impacto financeiro. 

 

 

 

Fundão, 26 de outubro de 2017. 

 

 

 

JENIFER ALVES DA SILVA OLIVEIRA 
CONTADORA – AGENTE DE CONTROLE INTERNO  

CRC /SP 304535/ T-ES          MATRICULA Nº 9501 

 

Ratificado por: 

 

LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA 
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO DE FUNDÃO 

DEC. MUN. Nº 600/2017         MATRICULA Nº 9186 

 

 

 


