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RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 

 
 

 
PROCESSO: Nº 488852/2017 

MODALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO PRESENCIAL 
ATA: Nº 006/16 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATADA: DROGAFONTE LTDA 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

VALOR COMPRA: R$ 1.566,00 
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE 
 

 

 

I. INTRODUÇÃO GERAL 

 
Em atendimento ao Plano Anual de Auditoria, emitimos este relatório sobre 

o processo de compra direta para aquisição de livros de língua portuguesa para a 
biblioteca municipal. A empresa que apresentou o menor preço foi a COMERCIAL 

EDITORA HERMANO & BUGELLI LTDA ME. 

  

Este processo teve um aporte de recursos, a título de pagamento, R$ 
1.566,00. 

 

 
II. PONTOS DE AUDITORIA 

 
O trabalho da auditoria verificou se houve a observância, no decorrer do 

processo de contratação da empresa, 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 modalidade de 
compra escolhida; 
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 A formalização do custo do objetivo; 
 

 Documentação necessária para pagamento 

 
 A entrega do objeto e a liquidação da despesa. 
 

Portanto, a auditoria destaca os seguintes pontos: 
 
1. A COMPRA DIRETA 

 

Tendo em vista o valor da compra a modalidade de compra escolhida foi a 
compra direta.  

 

A pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com 
uma licitação comum. A lei determina que as formalidades prévias deverão ser 

proporcionais às peculiaridades do interesse e da necessidades pública. Por isso, 
tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório 
quanto menor for o valor a ser despendido. 

 
Destarte, como no caso em questão o valor é inferior ao limite permitido 

pela lei, entende esta Auditoria que a aplicação da modalidade está correta. 
 
2. O CUSTO DO CONTRATO 

 
Conforme ANEXO I pode-se verificar que foram cotados 16 itens sendo que 

05 (cinco) empresas enviaram orçamentos. São elas: 
 

HERMANO E BUGELLI R$ 2.016,00; 

TAGLIA FERRI R$ 2.748,20 

J&K R$ 3.268,00 

MC R$ 3.374,00 

CIBOX R$ 3.204,62 

 

 
Para verificar se os orçamentos estão dentro do valor de mercado, 

pesquisamos os preços em sites especializados e conforme os preços dispostos 
no ANEXO II, e orçamentos impressos no ANEXO III podemos concluir que a 

diferença entre os valores obtidos pela Auditoria e o valor orçado pela empresa 

Hermano & Begelli é de apenas 1,04%. Diante disso concluímos que os preços 
estão dentro do valor de mercado. 
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3.  A ENTREGA E LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 

 

Conforme consta no processo a empresa deixou de enviar 11 exemplares 
referentes a 05 livros, ficando o total da nota fiscal o valor de R$ 1.566,00. 

 
O recebimento foi registrado por fotos e a despesa liquidada pelo Secretário 

Municipal de Cultura e Turismo Anderson Oliveira Sabino. 

 
4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO 

 
Constam no processo as seguintes Certidões Negativas: 

 

 Trabalhista - data de validade 30/03/2018; 
 Tributos Federais e Dívida Ativa da União – data de validade 

27/11/2017; 
 FGTS – data de validade 24/10/2017; 
 Dívida Ativa do Estado de São Paulo – validade 02/04/2018; 

 Débitos de Tributos Municipais da Cidade de São Paulo – 
validade 31/03/2018. 

 
A Nota de Empenho foi emitida no dia 17/10/2017. Assim, todas as 

certidões negativas estavam com seus prazos de validade vigentes na 

contratação. 
 

 
III. CONCLUSÃO 

 

Após análise conclui-se que todos os princípios constitucionais que regem a 
administração pública foram atendidos, sobretudo o da economicidade. A compra 

direta neste caso deu celeridade ao processo de aquisição e ao mesmo tempo 
atendeu aos ditames legais. 

 
 

Nova Venécia, 05 de dezembro de 2017. 
 

 
 

 
Luciana Marinho                             Wagner Willis Scherrer 

Auditora                                           Controladoria 


