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SUMÁRIO DAS FRAGILIDADES E RECOMENDAÇÕES

Nº TÍTULO DA FRAGILIDADE TÍTULO DA RECOMENDAÇÃO

1 Erro de autuação no processo Ter cuidado e zelo na tarefa de autuar o processo

2

Divergência no quantitativo
da requisição consolidada de
compras ref. ao lote 2, item1.

Ter cuidado e zelo na transcrição dos dados no
processo.

3

Ausência de tramitação do
Processo para nova cotação de

preços pela Secretaria de
Infraestrutura e Logística.

Cumprir os trâmites estabelecidos na Rotina
Administrativa e Execução de Contratos
Administrativos do Município de Nova Friburgo.

4

Ausência de assinatura do
Termo de Referência pelo

então Secretário Municipal de
Saúde.

Assinar o Termo de Referência.

5
Elaboração do novo Edital de
Licitação sem apreciação

jurídica da PGM.

Esclarecimento da ausência de parecer jurídico
da PGM.

6

Participação de um único
concorrente no certame, com valor
do item superior ao anteriormente
licitado.

Atenção aos atos praticados no decorrer do
processo.
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1 OBJETIVO

Trata-se de um relatório de auditoria com vistas a analisar os procedimentos e instruções no
Processo 13.554/19 para atender demanda de Equipos e Seringas destinados ao abastecimento do
Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro e do Hospital Municipal Raul Sertã em
atendimento à Ordem de Serviço nº 10/2021, de 25/03/2021 .

Foi dado origem a este procedimento a manifestação da Procuradoria Geral após
constatações realizadas na apreciação dos atos constantes nos autos.

Esse trabalho teve como objetivo responder à seguinte questão:

1. Houve conformidade na instrução do Processo n° 13.554/2019 ref. à Aquisição de
Equipos e Seringas para bomba de infusão?

2 ESCOPO E METODOLOGIA

Abrangência:
Nossa auditoria foi realizada no período de 29/03/2021 a 05/04/2021, e restringiu-se ao

seguinte escopo:

1. Análise do procedimento de aquisição dos referidos insumos no Processo n° 13.554/2019,
tendo como parâmetros normativos a Rotina Administrativa do Município de Nova Friburgo, a Lei
do Pregão N° 10.520/2002, a Lei das Licitações N° 8.666/1993.

A auditoria foi realizada em base de testes e, portanto, não identifica, necessariamente, todos
os problemas ou ajustes aplicáveis ao sistema sob análise. O procedimento de auditoria utilizado foi
exame de documentos na análise do processo.
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3 INFORMAÇÕES EANÁLISES

3.1 Dos testes realizados e resultados

Descrição do teste:

Análise o Processo

P.I. N° 13.544/2019: EQUIPOS E SERINGAS PARA BOMBA DE INFUSÃO

Comissão de
fiscalização

ANGELA MARIA SARDOU
CHARRET

(FISCAL TITULAR) ato pelo qual foram
designados

NAO LOCALIZADO
LEONARDO GABRIG PEIXOTO

(FISCAL SUBSTITUTO)

CÉRES LOURENÇO TEIXEIRA

(GESTORA TITULAR)

FERNANDA NEVES V.
PACHECO

(GESTORA SUBSTITUTA)

Forma de
pagamento

Até 15 dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho

Programa de
trabalho

30001. 10.302.0070.2.188 e 30001. 10.302.0070.2.189

Elemento de
despesa

33.90.30-08

Fonte de recurso 07 - SUS

Modalidade da
licitação

Pregão Presencial via Registro de Preço (Lei n°10.520/02)

Tipo Menor preço global por lote, nos termos da Lei n°8.666/93
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OBJETO I - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2020

 Equipo em sistema fechado de infusão para administração de soluções enterais,
para uso em bomba infusora.

 Quantidade: 524

 Quantidade Solicitada: 524

 Empresa contratada: ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

 N°de Empenho: 1135/2020 - GLOBAL

 Data do empenho: 08/10/2020

 Prazo de entrega: 15 dias úteis a partir do empenho

 Valor: R$ 15.709,52 (valor unitário: R$ 29,98)

OBJETO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 117/2020

 Equipo em sistema fechado de infusão para administração de soluções enterais,
para uso em bomba infusora.

 Quantidade: 4.000

 Quantidade Solicitada: 1.860

 Empresa contratada: ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

 N°de Empenho: 327/2021 - GLOBAL

 Data do empenho: 26/02/2021

 Prazo de entrega: 15 dias úteis a partir do empenho

 Valor: R$ 57.660,00 (valor unitário: R$ 31,00)

N°
do
teste

Descrição Referência

1 Erro de autuação no processo Fl. 701 (Volume V) em diante.

Resultado:

Verificamos que as fls. 697-700 não foram autuadas. A partir da fl. 701 observa-se erro na autuação
na numeração das folhas.

Esta equipe de auditoria, portanto, ao se reportar às folhas do processo, fará referência à
numeração correta.
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N°
do
teste

Descrição Referência

2

Divergência no quantitativo da requisição
consolidada de compras ref. ao lote 2, item:

“Equipo em sistema fechado de infusão para
administração de soluções enterais, para uso
em bomba de infusão, com perfurante e
gotejador NBR 140419 (ISSO 8536-4) câmara
de gotejamento flexível com filtro de part ículas
de 15UM, tubo extensor de PVC com 2,8 m e
volume de preenchimento (Priming) de 24,04
ml, pinça rolete segmento de bombeamento em
silicone grau médico de alta precisão, injetor
lateral sem látex com pinça incorporada,
terminação tipo Spin-Lock (Luer Slip e Louer -
Look Conjugados) tampa protetora contendo
membrana hidrofóbica (Fluid-Stop).
Esterilizados por ETO. Compatível com a
bomba infusora”

Requisição de
Compras/Serviços
(Anexo VII, fl. 131)

Solicitação de Preços para
Aquisição de Material
(Anexo II, fl. 43).

Termo de Referência
fls. 729 e 730.
Volume V

Resultado:

O Processo tramitou corretamente até o ato realizado anterior à elaboração do documento de
requisição consolidada de compras.
Verificamos, no entanto, que na discriminação do item 1, do lote 2, houve divergência na
transcrição do quantitativo previsto na Solicitação de Preços para Aquisição de Material (Anexo II)
encaminhado pela SMS à Secretaria de Infraestrutura de 4.524 unidades, sendo solicitado apenas
524 unidades na Requisição de Compras/Serviços (Anexo VII, fl. 131).

Tal inconformidade acarretou na necessidade da Unidade requisitante solicitar um novo certame a
fim de complementar o quantitativo residual em outro Termo de Referência conforme estabelecido
nas fls. 729 e 730.

N°
do
teste

Descrição Referência

Ausência de tramitação do Processo para nova

Solicitação de Preços para
Aquisição de Material

(Anexo II)
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3

cotação de preços pela Secretaria de
Infraestrutura e Logística.

Cotações anteriores vencidas.

Ausência de assinatura do Termo de Referência
pelo então Secretário Municipal de Saúde

Ausência de Minuta de Edital

Elaboração do novo Edital de Licitação sem
apreciação jurídica da PGM.

Fls. 75-90
Volume I

A Requisição de
Compras/Serviço
(Anexo VII)
Fl. 742

Volume V

Termo de Referência
Fls. 729-740
Volume V

Edital de Licitação
Fls. 743-782

Resultado:

Frisamos a necessária cotação, uma vez que as propostas de preços pelos fornecedores estavam
vencidas na data do novo pedido. A Requisição de Compras, inclusive, foi elaborada com base
numa única proposta de preço enviada anteriormente pela empresa ESPECIFARMA COM. DE
MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES, CNPJ 00.085.822/0001-12.

Outra inconformidade observada foi a ausência de elaboração da Minuta do novo edital de licitação.
Consequentemente, não houve a apreciação pela PGM.

N° do
teste

Descrição Referência

Participação de um único concorrente no certame.

Ata de Sessão de Julgamento
ref. Ao Pregão Presencial

N°38/2020
Fl.893
Vol. V
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4

O novo valor do referido item foi superior ao
anteriormente licitado.

Ata de Registro de Preço
N°117/2020
Fl. 930
Vol. V

Ata de Registro de Preço
N°75/2020
Fl.649
Vol. IV

LOTE 2 - ITEM 01 - PROCECESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.554/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 117/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2020

DATA QTD VALOR TOTAL DATA QTD VALOR TOTAL

30/07/2020 524 R$ 29,98 R$ 15.709,52 10/12/2020 4.000 R$ 31,00 R$ 124.000,00

Resultado:

Apesar da publicação do aviso de pregão presencial N°38/2020 nos principais canais de
comunicação, apenas a empresa vencedora da licitação anterior compareceu ao certamente.

Outra inconsistência encontrada foi o novo valor do referido item, superior ao anteriormente
licitado apresentado pela mesma empresa.

4 FRAGILIDADES/RECOMENDAÇÕES

Fragilidade : 01

Erro de autuação no processo

Verificamos que as fls. 697-700 não foram autuadas. A partir da fl. 701 observa-se erro na
autuação na numeração das folhas.
Esta equipe de auditoria, portanto, ao se reportar às folhas do processo, fará referência à
numeração correta.

Recomendação

Que o responsável pela autuação dos processos tenha cuidado e zelo na tarefa, tendo em vista a
importância do correto registro a fim de garantir o controle e eficiência no acompanhamento dos
mesmos.
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Fragilidade : 02

Divergência no quantitativo da requisição consolidada de compras ref. ao
lote 2, item1

Verificamos equívoco na transcrição do quantitativo referente ao item 1 do lote 2.
Conforme Solicitação de Preços para Aquisição de Material (Anexo II) encaminhado pela SMS à
Secretaria de Infraestrutura, há previsão é de 4.524 unidades.
No entanto, foi solicitado apenas 524 unidades na Requisição de Compras/Serviços (Anexo VII,
fl. 131).
Tal inconformidade acarretou na necessidade da Unidade requisitante solicitar um novo certame a
fim de complementar o quantitativo residual em outro Termo de Referência conforme
estabelecido nas fls. 729 e 730.

Recomendação
Novamente constatamos falta de atenção na condução do processo.
Recomendamos que o responsável pelo transcrição dos quantitativos realize a tarefa com zelo e
cuidado a fim de evitar futuros transtornos desta ordem: necessidade de novo certame e atraso
no provimento de insumos para as unidades de saúde.

Fragilidade : 03

Ausência de tramitação do Processo para nova cotação de preços pela
Secretaria de Infraestrutura e Logística .

A SMS não seguiu o trâmite previsto na Rotina Administrativa de Formação e Execução de
Contratos Administrativos. A Secretaria de Infraestrutura e Logíst ica não foi acionada
para realização de cotação de preços. Foi utilizada cotação referente à Solicitação de
Preço para aquisição de material (Anexo II), assinada em 13/11/2019 com validade de 30 dias.

Recomendação
Que a SMS esclareça o motivo do não cumprimento do trâmite estabelecido na Rotina
Administrativa de Formação e Execução de Contratos Administrativos do Município de Nova
Friburgo.

Outra inconformidade observada foi a ausência de elaboração da Minuta do novo edital de
licitação. Consequentemente, não houve a apreciação pela PGM.
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Fragilidade : 04

Ausência de assinatura do Termo de Referência pelo então Secretário
Municipal de Saúde.

Recomendação
Que tal inconformidade seja sanada o mais rápido possível.

Fragilidade : 05

Elaboração do novo Edital de Licitação sem apreciação jurídica da PGM.
Verificamos que não houve elaboração de Minuta do Edital e posterior apreciação pela

PGM.
O Edital de Licitação também não teve apreciação jurídica pelo referido órgão.
A SMS recaiu novamente em inconformidades quanto à regular tramitação do Processo de

aquisição.
Recomendação

Que a SMS esclareça o motivo de tal inconformidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O Hospital Municipal Raul Sertã e o Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra são unidades de
saúde estratégicas para assistência de pacientes internados, e muitas vezes, dependentes de
administração de infusões endovenosas.

Fragilidade : 06

Participação de um único concorrente no certame.
Foi dada publicidade ao Aviso de Pregão n° 38/2020 referente ao lote 2 item I, quantitativo

faltante no Pregão n° 16/2020 e somente a Empresa Especifarma apresentou proposta e
consequentemente foi a vencedora do certame, com valor superior ao anteriormente licitado.

Recomendação

Que a Secretaria Municipal de Saúde tenha atenção aos atos praticados no decorrer do
processo. A falha ocorrida trouxe ao Município, economicamente, um prejuízo decorrente de
aumento no valor unitário do item em R$ 1,02, podendo ainda, impactar em deficiência de
material e prestação de serviço.
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O Processo de Aquisição de Equipos e Seringas prevê o fornecimento destes insumos a fim
de abastecer as referidas unidades de acordo com suas respectivas demandas.

O acompanhamento da instrução do processo requer atenção e aplicação de medidas de
controle interno visando garantir celeridade, considerando a urgência e importância de um
fornecimento adequado.

Respondendo à questão que originou a presente Auditoria, verificamos inconformidades que
trouxeram falhas à tramitação e atos do processo.

Ressaltamos a obrigatoriedade do Município se guiar pela observância aos Princípios da
Administração Pública, à legislação pertinente às licitações e ao Manual da Rotina Administrativa e
Execução de Contratos do Município de Nova Friburgo.

Nova Friburgo, 05 de abril de 2021.

Equipe Técnica:

______________________________ ___________________________
Leticia Alves Kishida Antônio José Braga da Fonseca
Auditora Técnica Técnico de Auditoria NS II
Matr.: 115.271 Matr.: 062.208

De acordo,

_______________________________
Kelle Barros Carvalho de Freitas

Contadora - CRC_RJ 104866/O9
Controladora Geral

Matr.: 115.143
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