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RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 

 
 

PROCESSO: Nº 15959/2016 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

CONTRATANTE: PMNV – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATADAS: ODONTOPLUS LTDA ME   
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

ODONTOLÓGICOS 
VALOR TOTAL DA COMPRA: R$ 524.005,00 

SECRETARIA: SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

I. INTRODUÇÃO GERAL 

 

Em atendimento ao Plano Anual de Auditoria, emitimos este relatório sobre 
o processo de licitação referente ao Pregão Presencial nº 003/2017. 

  
II. PONTOS DE AUDITORIA 

 

O trabalho da auditoria verificou se houve a observância, no decorrer do 
processo de contratação, dos Princípios Constitucionais da Legalidade, 
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, consoante dispõe o 

artigo 37 da CF. 
 

A documentação foi examinada sob a ótica do rito metodológico abaixo 
discriminado; 

 

 A formalização do processo no que diz respeito à solicitação e aos 
trâmites legais; 

 
 Justificativa da Contratação e Termo de Referência - cálculo dos 

quantitativos e o cronograma de entrega e descrição detalhada do 

objeto; 
 

 A apuração da média da despesa, bem como o valor final 
alcançado na etapa de lances; 
 

 A escolha da modalidade de licitação; 
 

 O atendimento legal das fases do certame. 
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Portanto, a auditoria destaca os seguintes pontos: 
 
1. A FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 

 
1.1 Requisição de Compras: A Auditoria observou a formalização do 

processo no que tange as exigências legais especialmente da Lei 8.666/93 e da 
Lei 10.520/02. 

 
O processo se inicia com a solicitação da aquisição dos materiais, 

explanando as justificativas para realizar a compra. 
 
A solicitação foi feita através do memorando nº 123/2016 assinado pela 

Chefe da Divisão de Odontologia da secretária de Saúde do município de Nova 
Venécia. Anexo ao memorando está a requisição de compras nº 007/2017, onde 

consta a descrição de cada material a ser adquirido, com seus respectivos 
quantitativos, bem como contém o cronograma de entrega.  

 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E TERMO DE REFERÊNCIA 

 

A expressão “Termo de Referência” é mencionada nos Decretos Federais 
que regulamentam a modalidade Pregão (nº 3.555/2000 e nº 5.450/2005).  
 

O Termo de Referência é um instrumento usado na modalidade pregão, 
seja na forma presencial ou eletrônica, que nas outras modalidades, previstas na 

Lei Federal nº. 8666/93 (concorrência, tomada de preço, convite), equivale ao 
projeto básico.  

 

O artigo 21 do Decreto Federal nº 3.555/2000, em seus incisos I e II dispõe 
que: 

“Art. 21.  Os atos essenciais do pregão, inclusive os 
decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados ou 
juntados no respectivo processo, cada qual oportunamente, 
compreendendo, sem prejuízo de outros, o seguinte: 

  I - justificativa da contratação; 

 II - termo de referência, contendo descrição detalhada do 
objeto, orçamento estimativo de custos e cronograma físico-
financeiro de desembolso, se for o caso;” 
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2.1 Justificativa da Contratação: O decreto estabelece como atos 

essenciais do pregão a justificativa da contratação. Às folhas 08 do processo, no 

Termo de referência está descrita a justificativa da aquisição: “... aquisição de peças 
para serem utilizadas na manutenção dos consultórios...”. 

 
2.2 Termo de Referência: O art. 8º do Decreto nº 3.555/2000, 

dispõe, sobre o Termo de Referência como: 

 
 [...] o documento que deverá conter elementos capazes de 

propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 

orçamento detalhado, considerando os preços praticados no 
mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e 

o prazo de execução do contrato. (grifo nosso) 
 

O decreto 3.555/2000 também estabelece que o Termo de Referência deve 
conter a descrição detalhada do objeto, orçamento estimativo de custos e 
cronograma físico financeiro. 

 
2.2.1.  Descrição detalhada do objeto: consta no Termo de Referência 

planilha de descrição dos materiais a serem adquiridos.  
 

.2.2 Orçamento Estimativo de Custos: Cabe lembrar que aqui não se 

trata da média apurada pelo setor de compras para efeito da licitação, mas sim de 
um valor estimativo para que tanto a secretária, quanto o prefeito no ato da 

autorização da despesa possam ter uma noção de valor total da mesma.  
 
O Decreto 3.555/200 dispõe no inciso II do artigo 8º que: 

 
“o termo de referência é o documento que deverá conter 

elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela 
Administração, diante de orçamento detalhado, 
considerando os preços praticados no mercado, a definição 

dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução 
do contrato;” (grifo nosso) 

 
A Lei 10.520/2002 também estabelece a necessidade da estimativa de 

custos feita pelo setor requisitante da licitação. No inciso III do artigo 3 está 

disposto que: 
  

“dos autos do procedimento constarão a justificativa das 
definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis 
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem 
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como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade 
promotora da     licitação, dos bens ou serviços a serem 
licitados;” (grifo nosso) 

 
Voltamos a destacar aqui que este orçamento não substitui a média 

apurada pelo setor de compras. 
 
2.2.3 Cronograma Físico Financeiro: não consta no Termo de 

Referência o cronograma de entrega dos materiais por se tratar de registro de 
preços, sendo solicitados os materiais apenas quando forem necessários. 

 
2.2.4 Fiscal do Contrato: No Termo de Referência também precisa estar 

informado o nome do fiscal do contrato. Isso porque é o fiscal quem: 

 

 verifica o cumprimento do cronograma de entrega, para 

evitar que o saldo contratual se esgote antes do fim da 
vigência do contrato; 
 

  verifica se os produtos entregues estão de acordo com 
o que foi contratado; 

 

 É o elo de ligação entre os fornecedores e a Prefeitura 

de Nova Venécia/Casa Lar estando apto para resolver 
quaisquer pendências; 

 

 É o responsável por atestar formalmente a execução do 
contrato. 

 
Após a análise constatamos que consta no Termo de Referência e na 

Minuta do Contrato. 

 
3. A APURAÇÃO DA MÉDIA DA DESPESA 

 
Foram cotados 109 itens. O setor de compras fez orçamentos e apurou que 

a média da despesa foi R$ 552.134,38. 
 

4. A ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 

A modalidade escolhida para a aquisição dos materiais foi o Registro de 
Preços através do Pregão Presencial. Essa escolha atende a Lei 8.666/93 que no 

inciso II do artigo 15 dispõe que: 
 

 “Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:  
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II - ser processadas através de sistema de registro de preços;” 
 
O Registro de Preços no caso deste Pregão 003/17 é a forma mais eficaz, 

principalmente diante do fato de ser um gasto imprevisível. Evitando assim que se 
empenhe o valor total licitado, e podendo licitar um quantitativo maior para garantir 

eventuais aumentos da demanda caso o reparo nos equipamentos sejam mais 
frequentes ou fora do cronograma de manutenção. 

 

O Registro de Preços, porém, exige maior vigilância quanto ao seu prazo de 
vigência, não podendo ser prorrogado. Mas esse ponto negativo é facilmente 

superado com controle e planejamento. 
 
5. O ATENDIMENTO LEGAL DO PROCESSO LICITATÓRIO 

 
A auditoria analisou o procedimento à luz da Lei 8.666/93, Lei 10.520/2012 

e do decreto 3.555/2000. 
 
Destarte passamos agora a pontuar os itens relacionados no artigo 4º da 

Lei 10.520/2000 para verificar o atendimento aos ditames legais que regem o 
Pregão Presencial. 

“Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação 
dos interessados e observará as seguintes regras:” 

5.1 Da convocação e Publicação do Edital 

“I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de 
publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, 
não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por 
meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de 
grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o art. 2º; 

II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação 
do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra 
do edital;” 

Consta no processo às folhas 226 cópia da publicação do edital no Diário 
de Imprensa Oficial no dia 07/03/17 cumprindo assim o requisito legal da 

Publicidade. 

5.2 Do Prazo para a Licitação 

“V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a 
partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;” 
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Constatamos que o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis para a realização 
da licitação foi cumprido, haja vista que da data da publicação, à data da licitação 
21/03/2017 decorreram 14 dias. 

5.3 Dos Licitantes 

Participaram da licitação as empresas: 

 Dental Prime Produtos Odontológicos, Médicos e Hospitalares –
EIRELLI – ME; 

 Odontoplus ME; 

 TEC Brasil LTDA EPP; 

5.4 Da Etapa de Lances e das Propostas Vencedoras 

“XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto 
ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a 
respeito da sua aceitabilidade;” 

Nesta etapa da licitação observamos que a empresa Odontoplus venceu em todos 
os itens. Apesar de não haver lances, a redução oferecida pela empresa proporcionou 
uma economia de R$ 11.000,00 da menor proposta inicial e ficou R$ 28.109,38 menor do 
que a média.  

MÉDIA TOTAL PROPOSTA 
TOTAL 

FINAL TOTAL 

552.134,38 535.025,00 524.025,00 

5.5 Da Fase Habilitatória 

“XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o 
pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os 
documentos de habilitação do licitante que apresentou a 

melhor proposta, para verificação do atendimento das 
condições fixadas no edital; 

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante 

está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a 
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, 

quando for o caso, com a comprovação de que atende às 
exigências do edital quanto à habilitação jurídica e 

qualificações técnica e econômico-financeira;” 
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A Odontoplus apresentou a documentação exigida conforme o ítem XIII 
acima citado. 

5.6 Dos Vencedores 

XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, 

o licitante será declarado vencedor; 

Como apenas a empresa Odontoplus venceu a etapa de lances, foi 
declarada como única vencedora do certame. 

6. CONCLUSÃO 
 

Após análise conclui-se que os princípios constitucionais, bem como as leis 
que regem a administração pública e os procedimentos licitatórios foram 

cumpridos. 
 
7. RECOMENDAÇÕES 

 

Diante do exposto, esta Controladoria recomenda que: 

 
 A secretaria passe a anexar ao Termo de Referência o valor 

estimado da compra, conforme exigência legal; 

 
 

 

Nova Venécia, 26 de dezembro de 2017. 
 

 
 

 
 

 

 
Luciana Marinho                             Wagner Willis Scherrer 

Auditora                                           Controladoria 


