
 

Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina  
Coordenadoria de Controle Interno 

 

CI Nº 051/2017 - UCCI 

 

Santa Leopoldina/ES, 05 de outubro de 2017. 

 

Ao 

Exmo. Senhor                                              

Valdemar Luiz Horbelt Coutinho 

Prefeito Municipal   

 

Assunto: AUDITORIA PROCESSOS DISPENSA LICITAÇÃO - Referente à CI Nº. 

047/2017 - UCCI 

 

Após pesquisa realizada no Portal da Transparência da Prefeitura de Santa 

Leopoldina, levando em consideração a relevância e frequentes contratações para 

o mesmo objeto, identifiquei os processos que precisam ser encaminhados a 

Coordenadoria de Controle Interno, conforme abaixo: 

 

Numero dos processos: 

1900/2017 – 1677/2017 – 1596/2017 – 1667/2017 – 1870/2017 – 1411/2017 – 

0990/2017 – 0975/2017 – 0689/2017 – 0882/2017 – 1032/2017 – 2043/2017 – 

1892/2017 – 1807/2017 – 1714/2017 – 3070/2017 – 0505/2017 – 1873/2017 – 

0590/2017 – 1599/2017 – 0167/2017 – 1798/2017 – 2170/2017 – 1476/2017 – 

1873/2017 – 1909/2017 – 1790/2017 – 2044/2017 – 2135/2017 – 2222/2017 – 
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1612/2017 – 0518/2017 – 0734/2017 – 0428/2017 – 0560/2017 – 1039/2017 – 

1266/2017 – 0977/2017 – 0863/2017 – 0572/2017 – 1157/2017 – 0580/2017 – 

0710/2017 – 0513/2017 – 1116/2017 – 0802/2017 – 1197/2017 – 0330/2017 – 

1028/2017 – 0781/2017 – 0878/2017 – 0641/2017 – 0684/2017 – 0623/2017 – 

1267/2017 – 0878/2017 – 0881/2017 – 1091/2017 – 0088/2017 – 1413/2017 – 

1339/2017 – 1534/2017 – 1711/2017 – 1585/2017 – 1037/2017 – 0290/2017 – 

1073/2017 – 1041/2017 – 0695/2017 – 0402/2017 – 2241/2017 – 1852/2017 – 

1114/2017 – 1788/2017 – 2196/2017 – 2002/2017 – 1956/2017 – 1909/2017 – 

1637/2017 – 0358/2017 – 0209/2017 – 0238/2017 – 0481/2017 – 1263/2017 – 

1711/2017.     

 

 

Respeitosamente, 

 

 

Mike Muller Stange 

Coordenador de Controle Interno 
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CI Nº 055/2017 - UCCI 

 

Santa Leopoldina/ES, 23 de novembro de 2017. 

 

Ao 

Exmo. Senhor                                              

Valdemar Luiz Horbelt Coutinho 

Prefeito Municipal   

 

 

Assunto: RESULTADO DE AUDITORIA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

 

CONSIDERANDO a missão do Controle Interno na atuação preventiva e 

orientadora, de modo a reduzir as falhas involuntárias ou deliberadas por parte 

dos atores dos processos organizacionais, atuando com o objetivo de assegurar o 

melhor emprego dos recursos, prevenir ou reduzir fraudes, desperdícios ou 

abusos, contribuindo assim para o cumprimento da missão do órgão público. 

 

CONSIDERANDO o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2017. 
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Encaminho anexo a este, relatório de auditoria em Dispensa de Licitação referente 

ao período de Janeiro a setembro de 2017, e desde já me coloco a disposição para 

quaisquer esclarecimentos quanto ao Relatório. 

 

Aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e consideração.  

 

 

Respeitosamente, 

 

 

 

Mike Muller Stange 

Coordenador de Controle Interno 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 001/2017 

 

 

 

AUDITORIA EM DISPENSAS  

DE LICITAÇÃO 
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1. APRESENTAÇÃO  

A auditoria nos processos de Dispensa de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Santa Leopoldina foi prevista no Plano Anual de Auditoria-PAAI 2017.  

A área responsável pelos processos de aquisição de materiais, bens e serviços tem 

um papel fundamental na realização da missão institucional. Os processos de 

dispensa de licitação que têm como resultado aquisições e contratações viabilizam, 

de certa forma, os demais processos organizacionais e podem ser descritos como 

um macroprocesso, pois impactam em várias áreas da Prefeitura.  

A Dispensa de Licitação tem previsão legal e existe para quebrar a rigidez do 

processo licitatório para casos especiais de compra sem desrespeitar os princípios 

de moralidade e da isonomia. A contratação por meio da dispensa de licitação deve 

limitar-se a aquisição de bens e serviços indispensáveis ao atendimento da 

situação de emergência e não qualquer bem ou qualquer prazo, conforme os casos 

previstos no artigo 24 da Lei 8666/93.  

2. CRITÉRIOS DE ANÁLISE  

Os critérios de análise partiram através da verificação no Portal da Transparência 

da Prefeitura dos pagamentos e liquidações no período de 01 de janeiro de 2017 

até 30 de setembro de 2017, levando em consideração àqueles processos com 

objeto de aquisição/contratação de mesmo elemento de despesa ou semelhança e 

os de valores próximos ao limite estabelecido na Lei 8.666/93 para dispensa de 

licitação.    

3. LEGISLAÇÕES OBSERVADAS 

 Lei 8.666/93; 

 Lei 10.520/2002;  

 Instrução Normativa SCL 001/2015; 

 Acórdãos do TCU;  



 

Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina  
Coordenadoria de Controle Interno 

 

 Cartilha sobre licitações e contratos da CGU; 

  Decisões do TCE; 

4. EXAME DOCUMENTAL 

Na análise da conformidade dos processos, foram observados os valores das 

aquisições por Dispensa de Licitação com base no Inciso II, artigo 24 da Lei da Lei 

8.666/93, bem como o limite das aquisições gasto com despesas de mesma 

natureza.  

Na tabela a seguir, apresento os processos que foram objeto de auditoria, conforme 

solicitados a Prefeitura através do ofício CI. 051/2017 – UCCI de 05 de outubro de 

2017.  

41. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

Processo Objeto Constatações 

358/2017 Aquisição de 

equipamentos de 

informática em 

geral para a 

prefeitura no 

exercício de 

2017. 

Ao longo do exercício de 2017, foram realizadas 

varias aquisições separadamente, (compras 

parceladas) do mesmo objeto, não sendo 

observado o limite para às aquisições através 

de dispensa de licitação.  

802/2017 

513/2017 

1956/2017 

1637/2017 

1476/2017 

1197/2017 

 

4.2. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

Processo Objeto Constatações 

1534/2017 Aquisição de 

insumos de 

Material de 

Ao longo do exercício de 2017, foram realizadas 

varias aquisições separadamente, (compras 

parceladas) do mesmo objeto, não sendo 

1711/2017 

0330/2017 
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1585/2017 Construção em 

geral para a 

Prefeitura no 

exercício de 

2017. 

observado o limite para as aquisições através 

de dispensa de licitação.  0623/2017 

0238/2017 

0684/2017 

0290/2017 

0481/2017 

1037/2017 

0781/2017 

1339/2017 

1267/2017 

1612/2017 

1413/2017 

1091/2017 

1263/2017 

1157/2017 

 

4.3. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA 

Processo Objeto Constatações 

0560/2017 Contratação de 

serviços de 

serralheria com 

despesas de 

mesma natureza 

orçamentária.   

Ao longo do exercício de 2017, foram 

contratados serviços de serralheria de mesma 

natureza de despesa contábil não observando o 

limite para contratação de serviços conforme 

Legislação impõe.   

1596/2017 

1677/2017 
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5. DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS 

Para o caso de auditoria nos processos de Dispensa de Licitação, dos 

procedimentos de controle e auditoria adotados por este Órgão de Controle, qual 

seja verificação do limite legal nas contratações de serviços e compras com base no 

inciso II artigo 24 da Lei 8.666/93, foram detectadas as irregularidades 

apresentadas na tabela abaixo:  

Ponto de Controle Base Legal Irregularidade detectada 

 

 

 

Processos de 

Dispensa de 

Licitação 

Inciso XXI do art. 37 

da Constituição 

Federal  

 

Inciso II, art. 24 da 

Lei 8.666/93. 

 

Alínea "a", do inciso 

II do artigo 23 da Lei 

8.666/93. 

Ausência de controle quanto ao 

valor gasto entre as secretarias com 

despesa da mesma natureza durante 

o mesmo exercício, ocasionando 

aquisições por Dispensa de Licitação 

superior ao limite permitido pela Lei 

8.666/93, o que caracteriza 

fracionamento do objeto com fuga 

ao processo licitatório.  

 

6. PROPOSIÇÕES 

Em face das irregularidades detectadas, esse órgão de controle interno apresenta 

ao Gestor responsável, as proposições e alertas sintetizados a seguir: 

Ponto de 

Controle 

Irregularidade detectada Proposição/Alerta 

Processos de 

Dispensa de 

Licitação 

Ausência de controle quanto ao 

valor gasto entre as secretarias 

com despesa da mesma natureza 

Maior planejamento das 

compras públicas, 

principalmente aquelas que 
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durante o mesmo exercício, 

ocasionando aquisições por 

Dispensa de Licitação superior ao 

limite permitido pela Lei 

8.666/93, o que caracteriza 

fracionamento do objeto com 

fuga ao processo licitatório. 

são corriqueiras na 

administração, como nos 

casos aqui que foram objeto 

de auditoria tais como: 

material de construção, 

equipamentos de 

informática, e serviços. 

Além daqueles outros que 

não fizeram parte da 

amostragem ou pela sua 

menor relevância.  

 

Ponto de 

Controle 

Irregularidade detectada Proposição/Alerta 

Processos de 

Dispensa de 

Licitação 

Inobservância ao principio da 

competitividade/isonomia.   

Alguns processos, na face de 

coleta de preços visando 

aquisições, não apresentavam 

cotação com fornecedores do 

Município de Santa Leopoldina, 

referente aos objetos de 

contratação que o mercado local 

oferece.  

Buscar no mercado local os 

fornecedores para coleta de 

preço, na ausência de 

fornecedor local, buscar nas 

proximidades.  
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6.1. PROPOSTA DE CHECK LIST PARA AUXILIAR NOS PROCESSOS DE 

DISPENSA 

6.1.1. FASE INICIAL 

Indispensável no processo Setor responsável 

Solicitação para realização da despesa justificada, 

descrição clara e finalidade pública.  

 

Comprovação da compatibilidade com os preços de 

mercado.  

 

Mapa comparativo   

Certidões de regularidade fiscal   

Informação do valor com despesas da mesma natureza   

Reserva orçamentária, e classificação da despesa por sub 

elemento.  

 

Amparo legal  

 

6.1.2. FASE DE EMPENHO 

Indispensável no processo Setor responsável 

Autorização para emissão de empenho  

Razão social e dados bancários   

Cadastro no sistema contábil   

Certidões de regularidade fiscal   

Emitir empenho   

 

6.1.3. FASE DE PAGAMENTO 

Indispensável no processo Setor responsável 

Ordem de compras ou serviços   
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Nota fiscal atestada    

Autorização para pagamento   

Certidões de regularidade fiscal   

Emitir empenho   

Retenção de impostos   

Liquidação da despesa  

Programação de desembolso financeiro   

Pagamento/ordem bancária   

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto ao mérito, o Tribunal de Contas da União, TCU, em sua Decisão nº. 

253/1998, decide que “quando da realização de suas despesas, proceda a um 

adequado planejamento de seus procedimentos licitatórios, em conformidade com a 

disponibilidade de créditos orçamentários e recursos financeiros, objetivando 

contratações mais abrangentes e abstendo-se de proceder a sucessivas contratações 

de serviços e aquisições de pequeno valor, de igual natureza, semelhança ou 

afinidade, realizadas por dispensa de licitação fundamentada no inciso II do art. 24 

da Lei nº. 8.666/93.” 

Também o mesmo TCU, no já exposto Acórdão nº 305/2000 – Segunda Turma, 

relata que “a realização de despesas com dispensa de licitação (art. 24, II, Lei 

8.666/93) e por meio de suprimento de fundos, cujos montantes ultrapassam o limite 

estabelecido pelo art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, configura-se fracionamento de 

despesa com fuga ao procedimento licitatório”.  

De forma inversa, existe clara orientação do TCU a respeito das situações em que 

estaria configurado o fracionamento de despesa, em grande parte caracterizado 

pela falta de planejamento de suas aquisições, conforme se verifica no Acórdão n.º 

1.084/2007 do Plenário, e em muitos outros.  
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7.1. ACÓRDÃO N.º 1.084/2007 PLENÁRIO  

Realize o planejamento prévio dos gastos anuais, de modo a evitar o fracionamento 

de despesas de mesma natureza, observando que o valor limite para as 

modalidades licitatórias é cumulativo ao longo do exercício financeiro, a fim de não 

extrapolar os limites estabelecidos nos artigos 23, § 2°, e 24, inciso II, da Lei nº 

8.666/1993. Adote a modalidade adequada de acordo com os arts. 23 e 24 da Lei 

nº 8.666/1993, c/c o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, de modo a evitar que a 

eventual prorrogação do contrato administrativo dela decorrente resulte em valor 

total superior ao permitido para a modalidade utilizada, tendo em vista a 

jurisprudência do Tribunal.  

 

7.2. ACÓRDÃO TC-865/2015 – PRIMEIRA CÂMARA 

(...) 8) AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ITEM 11- ITI E 1.11- ITC) - 

ARTIGOS 3º, 23, CAPUT, E § 5º, E 34, DA LEI Nº 8666/93; E ARTIGO 37, INCISO 

XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONTRATOS Nº 017, 018, 069, 070, 075, 081 

E, 093/2008. 

Relata e demonstra a equipe técnica (fl. 2106) que os referidos contratos foram 

celebrados com a empresa (...) para manutenção do sistema de gerenciamento da 

Unidade Sanitária e dos PSF’s; para manutenção de software para a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura; para implantação de serviços de informática nas 

escolas; para criação e implantação de software na Secretaria Municipal de 

Trabalho e Assistência, e Desenvolvimento Social e Família; e para implantação e 

manutenção de serviços de informática nos PSF’S e na Secretaria Municipal de 

Saúde, os quais somaram R$ 51.750,00, sendo o limite de dispensa para convite R$ 

8.000,00. 
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7.3 ACÓRDÃO TC-1033/2016 - PLENÁRIO 

Cuidam os autos de processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da CÂMARA 

MUNICIPAL DE GUARAPARI (proc. TC 1785/2011), referente ao exercício de 2010, 

bem como RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA (proc. TC 2592/2011) e 

RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL (proc. TC 9293/2010). 

(...) 

2.5 DA IRREGULARIDADE: 1.7 – FRACIONAMENTO DE DESPESAS EM 

PROCEDIMENTOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

A equipe de auditoria relata que a Câmara Municipal de Guarapari firmou 04 

(quatro) contratos no exercício de 2010, relativos a serviços de radiodifusão, 

valendo-se da dispensa de licitação prevista no artigo 24, inciso II, da Lei nº 

8.666/93. (...) 

Em síntese, o gestor nas razões apresentadas em defesa alega que “os serviços 

contratados são semelhantes em seu gênero, porém de natureza e finalidade 

diversas”, (...) 

Contudo, além dos contratos acima terem objeto comum, a saber, prestação de 

serviço de transmissão por radiodifusão, verifica-se de grande parte das 

contratações firmadas, ou seja, 3 dos 4 contratos realizados com a mesma pessoa 

jurídica, ser viável que fossem contratadas por processo de licitação e não, cada 

contratação, realizada isoladamente por dispensa, se os contratos firmados tinham 

idêntico objeto, mesma pessoa jurídica e o somatório totalizam valor acima de R$ 

8.000,00 (oito mil reais). 

O artigo 24 da Lei 8666/93 é claro ao estabelecer que a dispensa é permitida, 

“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” . 

Sendo assim, verifica-se desse caso concreto, que diante da contratação da (...) para 

executar o contrato de prestação de serviço de transmissão por radiodifusão em 
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03 processos distintos e no mesmo exercício, essa contratação deveria ser 

decorrente de processo licitatório, haja vista, ainda, poder ser contemplada num só 

contrato, bem como o somatório dos valores ultrapassam o limite legal permitido 

para os casos de dispensa de licitação. 

Ante o exposto, mantenho a irregularidade. 

 

8. CONCLUSÃO 

Diante de todo exposto, e mediante analise de processos de dispensa de licitação 

referente ao período de janeiro a setembro de 2017, não restou duvidas quanto à 

necessidade de melhor planejamento das compras públicas para o exercício 

seguinte, principalmente aquelas que são corriqueiras na administração, a fim de 

evitar compras parceladas. O artigo 24 da Lei 8666/93 é claro ao estabelecer que a 

dispensa é permitida, “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”.    

 


