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RELATÓRIO COAUDI: 005/2020 

 

PROCESSO PMB Nº: 0002112/2020. 

 

ASSUNTO:     Auditoria dos procedimentos de dispensa de licitação na  contratação de 

bens e serviços relacionados às ações de enfrentamento da pandemia do covid19 

OBJETIVO:  Tem por objetivo certificar-se da regularidade dos atos praticados pela 

Administração na contratação de bens e serviços relacionados às ações de 

enfrentamento da pandemia do covid19. 

AVALIAÇÃO DE RISCO: Origem determinada pela incidência de pandemia mundial pelo 

COVID19, doença com alto índice de mortalidade, ensejando a implementação de 

medidas sanitárias urgentes da qual surgiram normas permitindo a contratação direta 

por dispensa de licitação, aumentando o risco de dano ao erário quer seja pelo 

comportamento de servidores  e ou de terceiros/fornecedores. 

RESULTADOS ESPERADOS: Garantir o correto cumprimento das normas legislativas e 

procedimentais expedidas para contratação de bens e serviços por modalidade de 

dispensa de licitação para enfrentamento da pandemia pelo COVID19. 

METODOLOGIA DE TRABALHO: Foram auditados todos os procedimentos de dispensa 

de licitação para compras destinadas ao enfrentamento da pandemia pelo COVID19 até 

a data deste relatório, sendo eles os constantes dos processos nºs 1004/20; 1006/20; 

1029/20; 1068/20; 1076/20; 1078/20; 1090/20; 1091/20; 1117/20; 1153/20; 1176/20 e 

1403/20; 1588/20, no total de 13 (treze) procedimentos de dispensa de licitação. 
 

PERÍODO: abril a agosto de 2020. 



AUDITOR RESPONSÁVEL: Cristiano Vieira Petronetto – matrícula 4854, Portaria 

1186/2017.  Supervisão: Rithielli dos Santos Uliana – Controlador Geral. 

BASE LEGAL: Portaria  MS  nº  188, do Ministério  da  Saúde,  publicada em  03  de  

fevereiro  de  2020,  de  estado  de  Emergência  de  Saúde  Pública  de importância 

Nacional,  a edição da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,  prevendo medidas  para  o  

enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  e  da  recente Medida Provisória nº 

926, de 20 de março de 2020;  Os  atos  normativos  emitidos  no  âmbito  estadual  

(disponível  no link https://coronavirus.es.gov.br/legislacao), dentre eles o Decreto nº 

4593-R, de 13 de março de 2020, que declarou situação de Emergência na Saúde 

Pública no Estado do Espírito Santo em função da infecção humana pelo novo 

coronavírus; o Decreto Municipal nº  Decreto 498/2020,  que declara situação de 

emergência em saúde pública no Município de Brejetuba em razão de surto de doença 

respiratória – 1.5.1.1.0 – coronavírus e dispõe sobre as medidas para seu 

enfrentamento, nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; o  

Decreto  Legislativo  nº  06/2020  promulgado  pelo  Congresso Nacional  em  

20/03/2020  e  o  Decreto  Legislativo  nº  01/2020  promulgado  pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, bem como o decreto municipal nº 5941/2020 

deste Município, que ratifica o estado de calamidade pública; 

Foram utilizados os check-list anexos a matriz de planejamento para verificação das 

questões neles constantes, chegando-se ao padrão de respostas do qual se extraiu os 

seguintes achados de auditoria. 

 

ACHADOS DE AUDITORIA: 

 

1- AUSÊNCIA DE ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS: 

Verificou-se que nos processos destinados a aquisição de produtos para enfrentamento 

da pandemia pelo COVID19, não foi realizada uma análise crítica dos preços dos 

produtos a serem adquiridos.     

Todavia, foram coletados no mínimo três orçamentos para a maioria das aquisições, 

tendo alguns processos, entretanto, apenas um orçamento, dentre eles os processos nºs 

1079/20; 1029/20; 1078/20; 1117/20; 1153/20, sendo apresentada rasa justificativa de 

impossibilidade de obtenção de orçamentos.  Os processos que dispuseram de três 

orçamentos também não continham análise crítica de preços, ficando subentendido que 

a análise decorreu da simples existência dos mesmos.  

Dispõe o art. 4º, § 1º da Lei 13.979/2020, que deve haver estimativa de preços dos 
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produtos a serem adquiridos, no termos previstos em seu inc. VI, podendo ser 

dispensada, excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, 

conforme previsto no §2º do citado artigo. Vejamos:  

“Art. 4º-E.  Nas aquisições ou contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, será admitida a 
apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado.       (Incluído pela Lei 
nº 14.035, de 2020) 
§ 1º  O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado referidos no caput deste artigo 
conterá:       (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) 
I – declaração do objeto;       (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) 
II – fundamentação simplificada da contratação;       (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) 
III – descrição resumida da solução apresentada;       (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) 
IV – requisitos da contratação;       (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) 
V – critérios de medição e de pagamento;       (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) 
VI – estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, 1 (um) dos seguintes 
parâmetros:       (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) 
a) Portal de Compras do Governo Federal;       (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) 
b) pesquisa publicada em mídia especializada;       (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) 
c) sites especializados ou de domínio amplo;       (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) 
d) contratações similares de outros entes públicos; ou       (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) 
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores;        (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) 
VII – adequação orçamentária.       (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) 
§ 2º  Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a 
estimativa de preços de que trata o inciso VI do § 1º deste artigo.       (Incluído pela Lei nº 14.035, de 
2020) 

 

Evidências: 
 

Os Papéis de Trabalho contidos na presente auditoria indicaram ausência de análise 

crítica de preços. 

Causa: 

A dificuldade na obtenção de um parâmetro de preços e da disponibilidade de produtos 

diante da anormalidade causada pela pandemia do COVID19.   

Efeito: 

O efeito decorrente é o risco de aquisição de produtos com preço excessivo, causando 

assim dano ao erário. 

Benefícios: 

A existência da análise crítica de preços diminuirá consideravelmente o risco de fraudes 

e dano ao erário, adotando-se procedimento em conformidade com a normatização 

pertinente. 
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RECOMENDAÇÃO: 

Promover a análise crítica de preços em relação as compras de bens e serviços 

destinados ao enfrentamento da pandemia do COVID19, especialmente nos processos 

de dispensa de licitação.  

 

2- PUBLICAÇÕES EXTEMPORÂNEAS: 

Todos os processos de dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços existentes, 

à exceção do processo nº 1588/20, tiveram as publicações do ato realizadas além do 

prazo de 05 dias previsto em lei, sendo, pois, extemporâneas as publicações. 

Evidências: 

Os Papéis de Trabalho contidos na presente auditoria, consubstanciando-se na análise da 

integralidade do processo administrativo de dispensa de licitação em  confronto com a 

data dos atos e das publicações.  

Causa: 

Ausência de controle dos prazos processuais administrativos. 

Efeito: 

O efeito decorrente é o risco de ausência de cumprimento de comando constitucional e 

legal, sendo relevante a publicação dos atos administrativos para cumprimento do 

princípio constitucional da publicidade inserido no art. 37, da CF, e o que determina a Lei 

de Licitações alterada Lei 13979/2020, possibilitando o controle e fiscalização dos atos 

administrativos. 

Benefícios: 

A existência das publicações conforme determina a lei atende a sua própria eficácia 

legislativa, bem como, aos princípios da legalidade e da publicidade, possibilitando 

controle e fiscalização dos atos administrativos. 

RECOMENDAÇÃO: 

Promover as publicações dos atos de dispensa de licitação no prazo de cinco dias úteis 

conforme determinado no art. 26 da Lei de Licitações:  

Art. 26 - As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações 

de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final 

do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade 



superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição 

para a eficácia dos atos.          (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005). 

 

3- AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO DOS PROCESSOS: 

Observou-se que todos os processos auditados não possuíam numeração de páginas. 

Evidências: 

Os Papéis de Trabalho contidos na presente auditoria apresentaram ausência de 

numeração de páginas. 

Causa: 

Ausência de rigor na formalização dos atos e do processo administrativo. 

Efeito: 

O efeito decorrente desta irregularidade é a efetiva possibilidade de dano ao erário, 

evidenciado pela ausência do correto trâmite processual, aumentando o risco de fraudes 

processuais com inclusão ou supressão de documentos. 

Benefícios: 

A numeração processual traduzirá a fidedigna representação dos atos realizados, 

melhorando o controle dos atos, e evitando-se fraudes e efetivos prejuízos ao erário. 

RECOMENDAÇÃO: 

Promover a numeração dos processos conforme os atos forem sendo praticados. 

 

4- DEMAIS ACHADOS DE AUDITORIA –  

AUSÊNCIA DE FISCAL DE CONTRATO E ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO 

DE FUNÇÕES: 

Apesar não consignado no checklist como objeto de análise, verificou-se que não há 

designação de fiscal de contrato para o acompanhamento da entrega dos produtos, uma 

vez que os procedimentos de dispensa de licitação analisadas são integralmente 

destinadas a aquisição de produtos destinados ao enfrentamento da pandemia pelo 

COVID19, sendo que em alguns processos o recebimento do objeto foi atestado por 

vários servidores da Secretaria Municipal de Saúde, mas na maioria o recebimento foi 

atestado apenas pela Secretária Municipal de Saúde, requisitante da aquisição, que 

inclusive, apresentou os orçamentos e ou justificativas de impossibilidade de obtê-los, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art26..


consequentemente, definindo a escolha do fornecedor.   

Evidências: 

Os Papéis de Trabalho contidos na presente auditoria apresentaram ausência de fiscal de 

contrato. 

Causa: 

Ausência de designação de fiscal do contrato. 

Efeito: 

O efeito decorrente desta irregularidade é a efetiva possibilidade de dano ao erário, 

evidenciada pela ausência de designação de fiscal de contrato, bem como, de servidor 

diverso do solicitante do objeto para a coleta de orçamentos e ou complemento da 

coleta, visando o atendimento do princípio da segregação de funções, que podem 

favorecer a ocorrência de dano ao erário, seja por eventual má-fé do próprio fornecedor 

ou por qualquer meio fraudulento ou corruptivo advindo das fragilidades apontadas. 

Benefícios: 

Ao contrário dos efeitos retro mencionados, a nomeação de fiscal de contrato e o 

atendimento ao princípio da segregação de funções será um meio de prevenir a 

ocorrência de dano ao erário, seja por eventual má-fé do próprio fornecedor ou por 

qualquer meio fraudulento ou corruptivo advindo das fragilidades apontadas. 

RECOMENDAÇÃO 

Assim sendo, visando o atendimento do princípio da segregação de funções, 

recomendamos a adoção de fiscal de contrato, bem como, que seja designado a servidor 

diverso do solicitante do objeto, a coleta de orçamentos e ou complemento da coleta de 

orçamentos.  

 

RESUMO DOS ACHADOS DE AUDITORIA 

 

1- AUSÊNCIA DE ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS: 

Verificou-se que nos processos destinados a aquisição de produtos para 

enfrentamento da pandemia pelo COVID19, não foi realizada uma análise crítica 

dos preços dos produtos a serem adquiridos.     

RECOMENDAÇÃO: 



Promover a análise crítica de preços em relação as compras de bens e serviços 

destinados ao enfrentamento da pandemia do COVID19, especialmente nos 

processos de dispensa de licitação.  

 

2- PUBLICAÇÕES EXTEMPORÂNEAS: 

Todos os processos de dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 

existentes, à exceção do processo nº 1588/20, tiveram as publicações do ato 

realizadas além do prazo de 05 dias previsto em lei, sendo, pois, extemporâneas 

as publicações. 

            RECOMENDAÇÃO: 

Promover as publicações dos atos de dispensa de licitação no prazo de cinco 

dias úteis conforme determinado no art. 26 da Lei de Licitações:  
 

3- AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO DOS PROCESSOS: 

Observou-se que todos os processos auditados não possuíam numeração de 

páginas. 

           RECOMENDAÇÃO: 

Promover a numeração dos processos conforme os atos forem sendo 

praticados. 

 

4- AUSÊNCIA DE FISCAL DE CONTRATO E ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA 

SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES: 

Verificou-se que não há designação de fiscal de contrato para o acompanhamento 

da entrega dos produtos e que a Secretária Municipal de Saúde é requisitante do 

objeto, coletora dos orçamentos, relatora das justificativas de impossibilidade de 

obtenção destes, definindo a escolha do fornecedor, bem como, quem atesta a 

entrega do objeto fornecido.   

RECOMENDAÇÃO 

Designar fiscal de contrato, apto e ciente de suas responsabilidades 

formalmente assumidas, bem como, servidor diverso do solicitante do objeto 

para a coleta de orçamentos e ou complemento da coleta de orçamentos, 

visando o atendimento do princípio da segregação de funções.  



 

CONCLUSÃO 

Incialmente, ressaltamos que foi encaminhado ofício UCCI/PMB nº 530/2020 à 

Secretária Municipal de Saúde, com os achados de auditoria supra para 

manifestação, todavia, sem resposta. 

Os achados de auditoria indicaram irregularidades pontuais, umas com menor 

potencial de causar efetivo dano ao erário outras com maior risco iminente, como 

por exemplo, a análise crítica de preços em relação as compras de bens e serviços 

destinados ao enfrentamento da pandemia do COVID19, especialmente qunto a 

inexistência de designação de fiscal de contrato, bem como, de servidor diverso 

do solicitante do objeto para a coleta de orçamentos e ou  complemento da 

coleta, visando o atendimento do princípio da segregação de funções, que podem 

favorecer a ocorrência de dano ao erário, seja por eventual má-fé do próprio 

fornecedor ou por qualquer meio fraudulento ou corruptivo advindo das 

fragilidades apontadas. 

Assim sendo, todos os achados de auditoria apresentados merecem a devida 

atenção para que sejam sanados conforme as recomendações apresentadas. 

 

ENCERRAMENTO.   

Encerramos a presente auditoria encaminhando o presente processo ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para ciência e encaminhamento 

posterior ao Ilmo Sr. Secretário Municipal de Saúde para atendimento das 

recomendações acima, manifestando-se em 30 (trinta) dias sobre eventual plano 

de ação que deseje apresentar ou considerações outras que entender necessárias. 

Brejetuba-ES  09 de outubro de 2020. 

 

CRISTIANO VIEIRA PETRONETTO 
Auditor Público Interno Municipal 

 

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA 
Controlador Geral 

 

 


