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Com objetivo de atender ao TCEES

Licitações/Dispensa da 

Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu (SAAE)

Servidores de Ibiraçu (IPRESI)

abrangendo os atos de gestão praticados no período de 

dezembro 2017. 

 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

disposições constitucionais e legais. 

 

A modalidade de auditoria foi de conformidade, 

amostragem com objetivo de certificar

licitações, relativos aos processos de compra por dispensa/inexigibilidade

avaliando os procedimentos adotados e a eficiência e segurança dos controles 

internos.  

 

Todos os trabalhos desta auditoria, tais como: papéis de trabalho, anotações e 

achados encontram-se na
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Apresentação 
 

om objetivo de atender ao TCEES, foi realizada auditoria

Licitações/Dispensa da Prefeitura Municipal de Ibiraçu (PMI)

Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu (SAAE) e Instituto de Previdência dos 

Servidores de Ibiraçu (IPRESI) entre os dias 21/11/2017 a 

abrangendo os atos de gestão praticados no período de janeiro 2017

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

onstitucionais e legais.  

A modalidade de auditoria foi de conformidade, utilizando técnica de 

com objetivo de certificar-se dos atos praticados no setor de 

s processos de compra por dispensa/inexigibilidade

avaliando os procedimentos adotados e a eficiência e segurança dos controles 

Todos os trabalhos desta auditoria, tais como: papéis de trabalho, anotações e 

se na Unidade Central de Controle Interno (UCCI).

Márcia Regina Araú

Auditora de controle Interno/PMI 

, foi realizada auditoria no Setor de 

Prefeitura Municipal de Ibiraçu (PMI), Serviço 

Previdência dos 

/2017 a 22/12/2017, 

janeiro 2017 a 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

utilizando técnica de 

se dos atos praticados no setor de 

s processos de compra por dispensa/inexigibilidade 

avaliando os procedimentos adotados e a eficiência e segurança dos controles 

Todos os trabalhos desta auditoria, tais como: papéis de trabalho, anotações e 

Unidade Central de Controle Interno (UCCI). 

Márcia Regina Araújo da Silva 

Auditora de controle Interno/PMI  



 

 

 Após análise de processos de dispensa e inexigibilidade realizados em 2017

pelo setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibiraçu

Esta análise foi feita por amostragem com o objetivo de verificar conformidade 

e legalidade dos processos 

atendimento aos artigos 24 á 26.

Estes foram os processos analisados

apresentadas e recomendações.

PMI/FMS: 

Processos 4255/2016, 4649/2016, 893/2017, 3464/17, 484/17, 3856/17, 

5183/2016, 827/17. 

Todos os processos foram analisados pela procuradoria municipal, contendo 

seus respectivos pareceres

Art. 25 e art. 26 da lei 8.666/93. 

IPRESI: 

Processo 019/2017, 08/2017

Análise: o mesmo servidor que solicitou, fez o termo de referência, autorizou a 

despesa, pagou.  

Ausência de numeração, 

de pagamento, ausência de publicidade, ausência de parecer jurídico final após 

solicitar alterações, ausência de carimbo de atesto na NF.

Conclusão e Recomendações gerais

Após auditoria realizada no setor de licitaç

Instituto de Previdência dos Servidores de Ibiraçu (IPRESI) e, diante dos 

achados encontrados, a proposta de encaminhamento desta auditoria para 
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Relatório Resumido 

nálise de processos de dispensa e inexigibilidade realizados em 2017

pelo setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, SAAE e IPRESI

Esta análise foi feita por amostragem com o objetivo de verificar conformidade 

e legalidade dos processos referentes à Lei 8.666/93 especialmente o 

atendimento aos artigos 24 á 26. 

Estes foram os processos analisados, as irregularidades ou impropriedades 

recomendações. 

, 4649/2016, 893/2017, 3464/17, 484/17, 3856/17, 

Todos os processos foram analisados pela procuradoria municipal, contendo 

seus respectivos pareceres, dispensa de licitação com base no art. 24, inciso II. 

Art. 25 e art. 26 da lei 8.666/93.  

08/2017. 

Análise: o mesmo servidor que solicitou, fez o termo de referência, autorizou a 

Ausência de numeração, ausência de assinaturas, ausência de comprovante 

de pagamento, ausência de publicidade, ausência de parecer jurídico final após 

ausência de carimbo de atesto na NF. 

Conclusão e Recomendações gerais 

Após auditoria realizada no setor de licitações dispensa/inexigibilidade do 

Instituto de Previdência dos Servidores de Ibiraçu (IPRESI) e, diante dos 

achados encontrados, a proposta de encaminhamento desta auditoria para 

nálise de processos de dispensa e inexigibilidade realizados em 2017 

, SAAE e IPRESI. 

Esta análise foi feita por amostragem com o objetivo de verificar conformidade 

referentes à Lei 8.666/93 especialmente o 

, as irregularidades ou impropriedades 

, 4649/2016, 893/2017, 3464/17, 484/17, 3856/17, 

Todos os processos foram analisados pela procuradoria municipal, contendo 

, dispensa de licitação com base no art. 24, inciso II. 

Análise: o mesmo servidor que solicitou, fez o termo de referência, autorizou a 

de assinaturas, ausência de comprovante 

de pagamento, ausência de publicidade, ausência de parecer jurídico final após 

ões dispensa/inexigibilidade do 

Instituto de Previdência dos Servidores de Ibiraçu (IPRESI) e, diante dos 

achados encontrados, a proposta de encaminhamento desta auditoria para 



 

 

sanar as impropriedades encontradas são: 

• Esta auditora recomenda 

de licitação concomitante a cada etapa evitando assim a ausência de 

controle, revisando e conferindo assinaturas, numeração de páginas e 

todas as etapas necessárias do certame

 

 

SAAE 

Processos 79/2017, 88/2017, 86/17, 31/17, 72/17, 29/17, 43/17, 56/17, 91/17, 

90/2017, 12/2017, 14/2017, 18/2017, 19/2017, 30/17, 75/2017, 69/2017, 

71/2017, 104/2017, 83/2017, 93/2017, 

47/2017, 27/17, 78/2017, 58/2017, 99/2017, 77

74/2017, 39/17. 

Após auditoria estes foram os achados/inconsistências encontradas:

Ausência de termo de referência, de justificativa, de assinaturas, de 

numeração, de atesto em NF, 

Verificou-se ainda que foi feito um termo aditivo de quantidade e valor do 

contrato , apontando indícios de irregularidade; ausência de parecer jurídico em 

solicitação de aditivo. 

Após achados apontados, estas foram as recomendações/proposições.

Análise geral 

Com a finalidade de verificar se os princípios da administração pública foram 

atendidos; principalmente conformidade e legalidade tomando como base a Lei 

8.666/93, art.24, art. 25 e art. 26, entre outros pertinentes a matéria.

A Lei 8.666/93 nos orienta:

Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 
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sanar as impropriedades encontradas são:  

Esta auditora recomenda realizar vistoria em cada processo de dispensa 

de licitação concomitante a cada etapa evitando assim a ausência de 

controle, revisando e conferindo assinaturas, numeração de páginas e 

todas as etapas necessárias do certame. 

79/2017, 88/2017, 86/17, 31/17, 72/17, 29/17, 43/17, 56/17, 91/17, 

90/2017, 12/2017, 14/2017, 18/2017, 19/2017, 30/17, 75/2017, 69/2017, 

71/2017, 104/2017, 83/2017, 93/2017, 13/2017, 21/2017, 73/2017, 61/2017, 

47/2017, 27/17, 78/2017, 58/2017, 99/2017, 77/2017, 96/17, 57/2017

Após auditoria estes foram os achados/inconsistências encontradas:

de termo de referência, de justificativa, de assinaturas, de 

de atesto em NF, de contrato, de parecer jurídico em process

se ainda que foi feito um termo aditivo de quantidade e valor do 

contrato , apontando indícios de irregularidade; ausência de parecer jurídico em 

Após achados apontados, estas foram as recomendações/proposições.

Com a finalidade de verificar se os princípios da administração pública foram 

atendidos; principalmente conformidade e legalidade tomando como base a Lei 

8.666/93, art.24, art. 25 e art. 26, entre outros pertinentes a matéria.

enta: 

Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 

oria em cada processo de dispensa 

de licitação concomitante a cada etapa evitando assim a ausência de 

controle, revisando e conferindo assinaturas, numeração de páginas e 

79/2017, 88/2017, 86/17, 31/17, 72/17, 29/17, 43/17, 56/17, 91/17, 

90/2017, 12/2017, 14/2017, 18/2017, 19/2017, 30/17, 75/2017, 69/2017, 

13/2017, 21/2017, 73/2017, 61/2017, 

/2017, 96/17, 57/2017, 54/2017, 

Após auditoria estes foram os achados/inconsistências encontradas: 

de termo de referência, de justificativa, de assinaturas, de 

em processo. 

se ainda que foi feito um termo aditivo de quantidade e valor do 

contrato , apontando indícios de irregularidade; ausência de parecer jurídico em 

Após achados apontados, estas foram as recomendações/proposições. 

Com a finalidade de verificar se os princípios da administração pública foram 

atendidos; principalmente conformidade e legalidade tomando como base a Lei 

8.666/93, art.24, art. 25 e art. 26, entre outros pertinentes a matéria. 

Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 



 

 

compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos 

Parágrafo

da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 

públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta

Federal e Municípios.

Art. 3o  A licitação destina

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolviment

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do j

correlatos.     (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização

objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob 

pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 

O SAAE utilizou a dispensa como regra para efetuar as compras realizadas 

durante todo o ano de 2017, com

Art. 24.  É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento)

limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para 

alienações, nos casos previstos nesta Lei, 

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 

possa ser realizada de uma só vez;

O SAAE é uma autarquia regida pela referida Lei e seus artigos, neste tocante, 

regra geral é licitar, a exceção é a dispensa

As dispensas de licitação precisam ser necessariamente justificadas, objeto 

bem definido, dentro da respectiva dotação orçamentária especificada.
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compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos 

da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 

públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização

objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob 

pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 

O SAAE utilizou a dispensa como regra para efetuar as compras realizadas 

durante todo o ano de 2017, com base no art. 24, inciso II. 

É dispensável a licitação:  

para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento)

limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para 

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 

possa ser realizada de uma só vez;  

O SAAE é uma autarquia regida pela referida Lei e seus artigos, neste tocante, 

regra geral é licitar, a exceção é a dispensa/inexigibilidade.  

As dispensas de licitação precisam ser necessariamente justificadas, objeto 

bem definido, dentro da respectiva dotação orçamentária especificada.

compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 

se ao regime desta Lei, além dos órgãos 

da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 

públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 

ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 

se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

o nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

ulgamento objetivo e dos que lhes são 

14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu 

objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob 

pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.  

O SAAE utilizou a dispensa como regra para efetuar as compras realizadas 

para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para 

desde que não se refiram a 

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 

O SAAE é uma autarquia regida pela referida Lei e seus artigos, neste tocante, 

As dispensas de licitação precisam ser necessariamente justificadas, objeto 

bem definido, dentro da respectiva dotação orçamentária especificada. 



 

 

O simples fato da economicidade, não traz a necessidade de utilização do uso 

da exceção. O que é mais econômico pode não ser o que é mais ideal para a 

administração do SAAE. 

E mais, a utilização de várias dispensas do mesmo objeto, mesmo não 

atingindo o valor limite de 8.000,00 R$ (oito mil reais) pode até ser legal, mas 

fere os princípios da tr

consequentemente, o da moralidade.

Conclusão e Recomendações gerais

 

Após auditoria realizada no setor de licitações dispensa/inexigibilidade do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu (SAAE) verificou

planejamento, controle e gerenciamento e, diante dos achados encontrados, a 

proposta de encaminhamento desta auditoria para sanar as impropriedades 

encontradas são: 

• Planejar as compras a serem efetuadas e realizar licitação única em 

vários lotes das despesas previsíveis para o próximo exercício 

financeiro, buscando assim maior economicidade e maior transparência 

dos atos administrativos.

• Elaborar o termo de referência com o máximo de informações e clareza 

do objeto solicitado, justificativa de com

pertinentes. 

• Esta auditora recomenda 

concomitante a cada etapa/fase evitando assim a ausência de controle, 

revisando e conferindo assinaturas, numeração de páginas e todas as 

etapas necessárias do certame

 

Os papéis de trabalho e achados encontram

Central de Controle Interno (UCCI).
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O simples fato da economicidade, não traz a necessidade de utilização do uso 

que é mais econômico pode não ser o que é mais ideal para a 

 

E mais, a utilização de várias dispensas do mesmo objeto, mesmo não 

atingindo o valor limite de 8.000,00 R$ (oito mil reais) pode até ser legal, mas 

fere os princípios da transparência, publicidade, competitividade e, 

consequentemente, o da moralidade. 

Conclusão e Recomendações gerais 

Após auditoria realizada no setor de licitações dispensa/inexigibilidade do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu (SAAE) verificou

planejamento, controle e gerenciamento e, diante dos achados encontrados, a 

proposta de encaminhamento desta auditoria para sanar as impropriedades 

Planejar as compras a serem efetuadas e realizar licitação única em 

das despesas previsíveis para o próximo exercício 

financeiro, buscando assim maior economicidade e maior transparência 

dos atos administrativos. 

Elaborar o termo de referência com o máximo de informações e clareza 

do objeto solicitado, justificativa de compra, e outras informações 

Esta auditora recomenda realizar vistoria em cada processo de licitação 

concomitante a cada etapa/fase evitando assim a ausência de controle, 

revisando e conferindo assinaturas, numeração de páginas e todas as 

necessárias do certame. 

Os papéis de trabalho e achados encontram-se a disposição na Unidade 

Central de Controle Interno (UCCI). 

O simples fato da economicidade, não traz a necessidade de utilização do uso 

que é mais econômico pode não ser o que é mais ideal para a 

E mais, a utilização de várias dispensas do mesmo objeto, mesmo não 

atingindo o valor limite de 8.000,00 R$ (oito mil reais) pode até ser legal, mas 

ansparência, publicidade, competitividade e, 

Após auditoria realizada no setor de licitações dispensa/inexigibilidade do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu (SAAE) verificou-se a falta de 

planejamento, controle e gerenciamento e, diante dos achados encontrados, a 

proposta de encaminhamento desta auditoria para sanar as impropriedades 

Planejar as compras a serem efetuadas e realizar licitação única em 

das despesas previsíveis para o próximo exercício 

financeiro, buscando assim maior economicidade e maior transparência 

Elaborar o termo de referência com o máximo de informações e clareza 

pra, e outras informações 

realizar vistoria em cada processo de licitação 

concomitante a cada etapa/fase evitando assim a ausência de controle, 

revisando e conferindo assinaturas, numeração de páginas e todas as 

se a disposição na Unidade 



 

 

É o relatório. 

 

Ibiraçu, 18 de dezembro de 2017.

 

 

 

Márcia R. Araújo da Silva

Auditora Municipal de Controle Interno/PMI
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Ibiraçu, 18 de dezembro de 2017. 

Márcia R. Araújo da Silva 

Auditora Municipal de Controle Interno/PMI 


