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RELATÓRIO CONCLUSIVO DE AUDITORIA N° 001/2020 

 

 

              

 

 

      MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA  

 

       CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2.805/2020. 

AUDITORIA Nº: 001/2020. 

PERÍODO AUDITADO: 01/01/2017 – 31/12/2019.                                                                    

METODOLOGIA: POR AMOSTRAGEM. 

 

1. DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

A priori, salientamos que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 31, 

determina que a fiscalização do Município seja exercida pelo Poder 

Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos Sistemas de 

Controle Interno do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei. 

 

Mediante a esta determinação constitucional, a Controladoria Geral do 

Município de São Gabriel da Palha têm como missão garantir serviço de 

auditoria e controle interno com excelência, mediante ações de orientação, 

fiscalização e avaliação de resultados, e ainda, pautando- se sempre pela 

ética e transparência, com o objetivo de exercer o controle interno por 

meio de auditoria. 

 

Nesse sentido, as auditorias serão realizadas nos procedimentos ou 

processos, tendo por fim atenuar possíveis impropriedades na execução 

dos mesmos. As auditorias também podem analisar os procedimentos a 

posteriori de sua realização, e buscam conferir se os Princípios básicos da 

Administração Pública e demais normatizações pertinentes foram 

devidamente aplicadas. Assim, as análises da Auditoria Interna têm por 

finalidade precípua esclarecer questões conflitantes e irregulares, 

cientificando aos auditados da importância em submeterem-se as normas 

vigentes, examinando a legalidade e integridade, podendo também avaliar 

a eficiência e eficácia dos controles internos e das informações físicas, 

contábeis, financeiras e operacionais da Administração Pública, referente ao 

ato/fato a ser examinado, bem como avaliar a adequação da aplicação de 

recursos públicos. 

 

Para isso, necessário esclarecer que os procedimentos e as técnicas de 

auditoria constituem-se em investigações técnicas que, tomadas em 
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conjunto, permitem a formação fundamentada da opinião por parte da 

Controladoria Geral do Município. 

 

Os trabalhos da auditoria serão documentados formalmente, realizando-se 

as diligências necessárias, e colhendo os indícios, evidências e provas 

eventualmente encontradas.  

 

Por derradeiro, vale asseverar que a execução dos trabalhos de Auditoria 

Interna, norteia-se pela legislação aplicável à Administração Pública, sendo 

a Constituição Federal de 1988, a Lei n° 4.320/64, a Lei n° 101/2000, a Lei 

n° 8.666/93, a Lei Municipal n° 2.316/13, a Lei Municipal n° 2.337/13, a 

Instrução Normativa SCI n° 002/2012, a Instrução Normativa SCI N° 

003/2012 – Versão III, o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI – 2020, 

incluindo-se também as normas brasileiras de Auditoria Interna, bem 

como, as normas fundamentais de auditoria. 

 

2. DO OJETIVO DA AUDITORIA 

 
A Controladoria Geral do Município destaca que a auditoria nos processos 

licitação de teve por objetivo certificar-se da regularidade dos atos 

praticados pela administração, relativos às aquisições de bens, serviços, 

execução de obras e serviços de engenharia, por meio de Processos 

Licitatórios, sendo observadas as fases da despesa, a formalização e a 

execução dos contratos, orientando as Unidades Administrativas, com o 

escopo de realizar os trabalhos de forma correta e fidedigna, evitando 

possíveis falhas administrativas ou inconsistências no tocante aos 

procedimentos referentes às contratações realizadas pelo Município, 

verificando se os princípios basilares da Administração Pública e demais 

normatizações pertinentes ao assunto foram devidamente aplicadas e 

respeitadas. 

 

2.1 DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA ADOTADOS 

 

Registro em papéis de trabalho utilizando as seguintes técnicas: 

I – Análise documental. 

II – Exames dos registros auxiliares.  

III – Correlação das informações obtidas. 

  

2.2 DOS DOCUMENTOS ANALISADOS 

 

Para fins de consulta, exame, conferência e anotações, a equipe de 

Auditoria deverá obter: 



 

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

 
Praça Vicente Glazar, 159, Bairro Glória | São Gabriel da Palha/ES | CEP: 29780-000   

Fone/Fax (027) 3727-1366 | E-mail: controladoriasaogabriel@gmail.com/controladoria@saogabriel.es.gov.br 

 

I – Legislação (Leis, Decretos, Portarias, etc.) relacionada com Licitações e 

Contratos. 

II – Manual de normas e procedimentos para Licitação. 

III – Processos de Licitação (aquisição de materiais de consumo, 

equipamentos, e obras e serviços de engenharia). 

IV – Processos de pagamentos e de termos aditivos. 

V – Contratos. 

 

2.3 DAS VERIFICAÇÕES  

 

Para fins de verificações nos procedimentos licitatórios, a equipe de 

Auditoria examinou a: 

I – Formação da Comissão de Licitação. 

II – Processos de licitação. 

III – Empenhos, liquidações e pagamentos. 

IV – Contratos e seus respectivos aditivos ou apostilamentos. 

V – Recebimentos provisórios e definitivos (quando se tratar de obras e 

serviços de engenharia). 

VI – Tombamento dos bens. 

 

2.4 DO ROTEIRO DE TRABALHO 

 

2.4.1 DOS EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS 

I – Verificar se a despesa foi empenhada. 

II – Verificar se todas as despesas foram liquidadas e pagas em 

conformidade com a entrega do objeto. 

III – Verificar os documentos de regularidade fiscais. 

IV – Verificar se foram retidos e/ou recolhidos os impostos. 

 

2.4.2 CONTRATOS E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E 

APOSTILAMENTOS 

I – Verificar se os prazos dos contratos foram cumpridos. 

II – Verificar se os aditamentos foram realizados dentro dos prazos de 

vigência. 

III – Verificar se os aditamentos foram nos limites dos percentuais 

permitidos em lei. 

IV – Verificar se houve manifestações dos fiscais dos contratos em todas as 

fases. 

 

2.4.3 QUANTO AOS CONTRATOS E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, 

OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DA AUDITORIA FORAM PARA 

DETERMINAR:  
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I – Se obedeceram às normas legais quanto à formalização. 

II – Se foram cumpridas as obrigações contratuais.  

III – Se foram observadas as normas legais quanto ao controle, prestação 

de contas e escrituração. 

 

2.4.4 DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA 

I – Verificar se as obras e serviços de engenharia foram confeccionados os 

Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, atendendo ao definido no 

art. 73, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93 e no artigo 51, inciso II, da 

Instrução Normativa SOP n° 063/2016, que dispõe sobre normas e 

procedimentos de contratação, execução, fiscalização e recebimento de 

obras e serviços de engenharia, no âmbito dos Poderes Executivo e/ou 

Legislativo do Município de São Gabriel da Palha. 

 

2.4.5 DO TOMBAMENTO DOS BENS 

I – Verificar se os equipamentos e obras foram lançados no patrimônio do 

Município. 

 

3. NO MÉRITO  

 

A presente Auditoria foi realizada no âmbito do Poder Executivo, concernente 

aos processos referentes às licitações públicas relativas aos exercícios de 

2017, 2018 e 2019, verificando a regularidade dos atos praticados pela 

Administração em relação às aquisições de bens e serviços, analisando a 

compatibilidade entre os bens licitados com os entregues, cumprimento dos 

prazos, formas de armazenamentos, acompanhamento dos fiscais dos 

contratos e pagamentos. 

 

Após análise técnica, esta Controladoria Geral do Município, vem por meio 

deste, emitir relatório para efeito de avaliar o cumprimento das políticas 

administrativas, verificando a exatidão e a fidelidade das informações, 

assegurando o cumprimento da lei. 

 

Destarte, nesta Auditoria foram analisados 34 (trinta e quatro) processos 

no total, sendo 09 (nove) processos em 2017, 20 (vinte) processos em 

2018 e 05 (cinco) processos em 2019, assim descritos: 

 

2017: 

 

1. Processo Administrativo nº 6125/2017 – Construção da Ponte Castelan. 

2. Processo Administrativo nº 6456/2017 – Reforma da Quadra Bem Viver.  
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3. Processo Administrativo nº 6124/2017 – Construção do Muro do 

Aimorés.  

4. Processo Administrativo nº 1117/2017 – Aquisição de Equipamentos 

CRAS - Social (Eletrodomésticos). 

5. Processo Administrativo nº 1345/2017 – Aquisição de Kits Bebê.  

6. Processo Administrativo nº 3773/2017 - Aquisição Pneus, Câmara e 

Recapagem Pneus.  

7. Processo Administrativo nº 5556/2017 – Aquisição de Equipamentos 

Educação (Eletrodomésticos).  

8. Processo Administrativo nº 5896/2017 – Aquisição de Relógio de Ponto.  

9. Processo Administrativo nº 6457/2017 – Reforma da Quadra Irmã 

Adelaide Bertocchi.  

 

2018: 

 

1. Processo Administrativo nº 0634/2018 – Aquisição de Lanches CREAS e 

CRAS. 

2. Processo Administrativo nº 0777/2018 – Aquisição de kit Cesta Básica - 

Social - Registro de Preços. 

3. Processo Administrativo nº 2516/2018 – Aquisição de Medicamentos¹.  

4. Processo Administrativo nº 1561/2018 – Aquisição de Veículo - 

Habitação.  

5. Processo Administrativo nº 2729/2018 - Material Enxoval de Bebê.  

6. Processo Administrativo nº 9083/2018 – Aquisição de Pneus - Obras e 

Serviços Urbanos. 

7. Processo Administrativo nº 3079/2018 - hortifrutigranjeiros - Abrigo Luz.  

8. Processo Administrativo nº 1831/2018 – Construção de Mini Quadra e 

Cozinha - EMEF Boa Vista.  

9. Processo Administrativo nº 2238/2018 - Gêneros Alimentícios PA - 

Saúde – Registro Preços.  

10. Processo Administrativo nº 1239/2018 - Equipamentos Odontológicos 

ESF - Saúde.  

11. Processo Administrativo nº 1240/2018 - Equipamentos Hospitalares 

ESF - Saúde.  

12. Processo Administrativo nº 7985/2018 – Aquisição de Micro Ônibus - 

Saúde. 

13. Processo Administrativo nº 8606/2018 – Aquisição de Camisetas - 

CRAS.  

14. Processo Administrativo nº 8019/2018 - Equipamentos Educação 

(Cadeiras, Mesas).  

15. Processo Administrativo nº 7782/2018 – Aquisição de Caminhão 

Coletor Compactador.  
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16. Processo Administrativo nº 4544/2018 - Material de Consumo Abrigo 

Luz.  

17. Processo Administrativo nº 9485/2018 - kit Material de Construção. 

18. Processo Administrativo nº 2790/2018 - Aquisição Pneus, Câmara e 

Protetores de Pneus.  

19. Processo Administrativo nº 9668/2018 - Equipamentos Academia ao Ar 

Livre. 

20. Processo Administrativo nº 2629/2018 - Manutenção Máquinas 

Pesadas. 

 

¹ NÃO FOI POSSÍVEL CONCLUIR A ANÁLISE TÉCNICA DESTE PROCESSO, 

HAJA VISTA, QUE A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELAS ATAS DE REGISTOS 

DE PREÇOS, NÃO LOGROU ÊXITO EM ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO 

SOLICITADA PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.    

 

2019: 

 

1. Processo Administrativo nº 1447/2019 – Construção de Praça no Bairro 

São Sebastião. 

2. Processo Administrativo nº 3855/2019 - Reforma e Ampliação CMEI 

Mercedes Gomes de Oliveira.  

3. Processo Administrativo nº 3856/2019 - Reforma e Ampliação CMEI 

Vovó Zefa. 

4. Processo Administrativo nº 5388/2019 - Construção da Unidade 

habitacional - Social. 

5. Processo Administrativo nº 4714/2019 - Construção da Quadra no 

Córrego Invejado.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

A Controladoria Geral do Município após realizar auditoria nos processos 

administrativos supracitados, identificando as inconsistências em cada 

processo, faz as seguintes recomendações: 

 

a) Que os servidores lotados no Arquivo Público Municipal, sejam 

treinados, capacitados e orientados pela Secretaria Municipal de 

Administração, no sentido de realizar a última análise no processo que vai 

ser arquivado.  

 

Deste modo, é necessário que os referidos servidores tenham 

conhecimento da Instrução Normativa SSG N° 028/2013, que dispõe sobre 

os procedimentos relativos ao recebimento, registro, autuação, expedição, 
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tramitação e arquivamento de documentos e processos eletrônicos nos 

Serviços de Protocolo e Arquivo Geral. 

 

Nesse sentido, após recebimento do processo por parte dos servidores do 

Arquivo Público Municipal, estes realizem a conferência dos autos 

consubstanciados nas diretrizes descritas no artigo 25 da IN nº 28/2013.  

 

Art. 25. O processo só deve ser encaminhado para 

arquivamento quando atender as seguintes condições: 

I - a numeração de folhas estiver na sequência correta; 

II - existir um despacho decisório;  

III - analisar se existe alguma pendência ou solicitação 

não concluída; 

IV - após as verificações, a unidade fará a última 

informação, colocando a expressão: “ARQUIVE-SE”, 

acompanhada do tipo de despacho que o processo 

recebeu, data, carimbo e assinatura da chefia ou nível 

hierárquico igual ou superior; e 

V - não encaminhar o processo com estas providências, 

implicará na sua devolução imediata a Unidade 

responsável pelo envio para arquivamento. 

 

Por fim, recomenda-se ainda aos servidores do Arquivo Público Municipal, 

que confiram as assinaturas nos processos administrativos. 

 

b) Que os documentos administrativos produzidos, como contratos, 

aditivos de prazo ou valor, apostilamentos ou quaisquer outros documentos 

sejam revisados antes de serem impressos e publicados, principalmente no 

que concernem: 

1. As datas de confecção dos documentos.  

2. Os nomes dos responsáveis nos documentos. 

3. Os nomes das empresas contratadas. 

4. Os valores contratualizados. 

5. A vigência contratual.  

 
c) Que os documentos produzidos pela Administração Pública contenham 

assinatura do servidor que produziu o documento, e em alguns 

documentos, dos ordenadores de despesas, a qual serve para avalizar o 

conteúdo e identificar a respectiva autoria. 

 

d) Que sejam autuadas de forma correta as folhas dos processos 

administrativos, a fim de evitar erros e gerar dúvidas nos atos processuais, 

conforme preconiza Instrução Normativa SSG N° 028/2013. 
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Art. 12. Cada Secretária/Departamento/Setor é 

responsável pela sua tramitação e autuação correta não 

podendo ser mais centralizada no protocolo. 

§ 1º A numeração das páginas, no caso de documento e 

processo físico, deverá ser colocada pela 

Secretária/Departamento/Setor e rubricada pelo 

servidor responsável pela elaboração do documento, 

informando sua matrícula funcional. 

 
e) Que os processos administrativos secundários, principalmente que 

versam sobre contratos, aditivos de prazo e valor, apostilamentos e de 

pagamentos, decorrentes de Licitação pública, sejam apensados ao 

processo principal (Licitação), para efeito de arquivamento, ficando 

reunidos no Arquivo Público Municipal. 

 

f) Que os volumes abertos em determinado processo administrativo, sejam 

identificados de forma correta, conforme orientação técnica - Instrução 

Normativa SSG N° 028/2013, da Controladoria Geral do Município. Nesse 

sentido: 

 

Art. 14. Caso seja necessária a formação de mais de um 

volume do processo administrativo, quando atingir um 

grande número de páginas, para melhor manuseio, a 

Secretária/Departamento/Setor deverá: 

I - colocar uma segunda capa informativa, identificando 

o número do processo e assunto, de preferência 

colocando uma segunda etiqueta de identificação do 

processo, retirada pelo sistema de protocolo geral; e 

II - todos os volumes devem ser anexados fisicamente 

para que nenhum volume não seja perdido no trâmite 

processual. 

 

g) Que sejam realizados controles mais efetivos em relação aos 

pagamentos, verificando se as certidões de regularidade fiscal e trabalhista 

estão inseridas no processo e se as mesmas estão vigentes e validadas no 

momento de se realizar o pagamento. 

 

h) Que os fiscais de contrato/convênio sejam designados por meio de 

Portaria, pois essa forma de designação é a que mais atende ao interesse 

público. E que após nomeação, estes sejam orientados pela Unidade 

Administrativa nomeante que se atente para as disposições da Instrução 

Normativa SOP n° 020/2012, que dispõe sobre os procedimentos que 

deverá ser adotado pelo fiscal de contrato em geral e no que for pertinente 

ao fiscal de convênio. 



 

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

 
Praça Vicente Glazar, 159, Bairro Glória | São Gabriel da Palha/ES | CEP: 29780-000   

Fone/Fax (027) 3727-1366 | E-mail: controladoriasaogabriel@gmail.com/controladoria@saogabriel.es.gov.br 

 

i) Que nos processos administrativos de pagamento (liquidação), as notas 

fiscais sejam atestadas/liquidadas pelo fiscal designado para este fim, 

certificando que o objeto do contrato/compras foi cumprido. 

 

j) Que o fiscal de contrato acompanhe os prazos contratuais acordados, no 

sentido, de que sejam cumpridos, principalmente no que concerne a 

entrega dos produtos/materiais. 

 

k) Que os fiscais de obras se atentem para a importância do Diário de 

Obras, e que esse documento, seja assinado e preenchido em sua 

totalidade, haja vista, que é neste documento que são descritas todas as 

ocorrências e observações da obra em execução, pois as competências do 

fiscal da obra relacionam-se essencialmente à plena proteção do escopo do 

objeto contratado. 

 

l) Que a Unidade Administrativa responsável pelas obras públicas, realizem 

o recebimento de forma definitiva, atendendo o art. 73, inciso I, alínea “b”, 

da Lei nº 8.666/93 e do artigo 51, inciso II, da Instrução Normativa SOP n° 

063/2016. 

 

Lei n 8.666/93: 

 

Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será 

recebido: 

 I - em se tratando de obras e serviços: 

[...] 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada 

pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 

do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, observado 

o disposto no art. 69 desta Lei; 

 
Instrução Normativa SOP n° 063/2016: 

 
Art. 51. O recebimento da obra será:  

[...] 

II - Definitivamente, por servidor ou comissão 

designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 

do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, 

observando o disposto no art. 69, da Lei nº. 8.666/93. 
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m) Que o servidor responsável do Geo-Obras do Poder Executivo Municipal, 

insira no Portal do Geo-Obras do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo toda a documentação necessária relativa às obras públicas, 

principalmente o Termo de Recebimento Definitivo, atendendo o art. 73, 

inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93 e no artigo 51, inciso II, da 

Instrução Normativa SOP n° 063/2016. 

 

n) Que, quando acontecer a paralisação de uma determinada obra pública, 

que a Unidade Administrativa responsável realize de imediato a confecção 

do Termo de Paralisação, sendo este inserido nos autos, no Portal do Geo-

Obras e publicado no DOM/ES. 

 

o) Que as Atas de Registros de Preços referentes aos processos de 

Licitações sejam executadas e controladas por um único servidor.  

Caso sejam nomeados mais de um servidor para realizar tal controle, que 

esses servidores interajam entre si, para que não ocorra falhas, como 

ocorreu no controle de quantitativos das atas nº 008/2018, nº 009/2018 e 

nº 10/20018, as quais foram liberadas aquisições sem comunicação entre 

os controladores das Atas nº 009/2018 e 010/2018, onde foram liberadas 

pelo servidor “A”, com planilhas, e da Ata nº 008/2018, liberada pela 

servidora – “B”, sem planilha. 

 

p) Que a Comissão Especial de Avaliação Técnica, constituída para 

acompanhar os contratos referentes a manutenção preventiva e corretiva 

com fornecimento de peças, componentes e assessórios novos que se 

fizerem necessários para a frota do Município utilize critérios/parâmetros 

claros, preferencialmente que esses critérios já estejam na Minuta do 

Contrato, de forma que  comprovem a veracidade dos preços de mercado 

que Comissão terá como base para realização dos pagamentos solicitados 

pela empresa contrata. Recomendamos ainda que seja reduzida a 

quantidade de Membros da respectiva Comissão, tendo em vista que das 

entrevistas realizadas com os membros, ficou constatado que nem todos os 

membros têm sido ativos na Comissão. 

 

q) Por fim, após análise técnica nos processos auditados, a Controladoria 

Geral do Município identificou as seguintes inconsistências relativas a 

valores a pagos indevidamente, causando danos ao erário e demonstrando 

malversação do dinheiro público. 

 

1) Pagamento a maior no valor de R$ 35,60 (trinta e cinco reais e 

sessenta centavos) que foram utilizados na aquisição dos produtos 

provenientes do Pregão Presencial nº 025/2018, o qual foi adjudicado e 
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homologado com o valor de R$ 117.564,40 (cento e dezessete mil 

quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme fls. 

165 e 167 do Processo Administrativo nº 0777/2018, mas que a soma das 

autorizações de fornecimento e notas fiscais equivalem no total de R$ 

117.600,00 (cento e dezessete mil e seiscentos reais). 

 
02) Pagamento a maior no valor de R$ 325,20 (trezentos e vinte e cinco 

mil e vinte centavos) que foram utilizados na aquisição dos produtos 

provenientes da Ata de Registro de Preços nº 59/2018 referente ao Pregão 

Presencial nº 034/2018, o qual foi adjudicado e homologado com o valor de 

R$ 7.100,70 (sete mil, cem reais e setenta centavos), mas que a soma dos 

valores comprados equivalem no total de R$ 7.425,90 (sete mil, 

quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos). 

 

3) Pagamento a maior no valor de R$ 11,61 (onze reais e sessenta e um 

centavo) que foram utilizados na aquisição dos produtos provenientes da 

Ata de Registro de Preços nº 60/2018 referente ao Pregão Presencial nº 

034/2018, o qual foi adjudicado e homologado com o valor de R$ 4.225,80 

(quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), mas que a 

soma dos valores comprados equivalem no total de R$ 4.237,41 (quatro 

mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavo). 

 

4) Pagamento a maior no valor de R$ 472,74 (quatrocentos e setenta e 

dois reais e setenta e quatro centavos), pois no Processo nº 182/2019, o 

item Pneu 245/70 R16, foi adquirido no valor de R$ 559,18/un., sabendo 

que o valor da Ata é R$ 441,00/un., vindo a pagar a maior a quantia de R$ 

472,74. (NF 495 - Proc. 370/2019). 

 

Respeitosamente, 

 

São Gabriel da Palha, 28 de agosto de 2020. 
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