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Unidade Central de Controle Interno - UCCI 
 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Auditoria nº: 005/2015 

Objeto: 
Analisar processos licitatórios, dispensa, 
inexigibilidade e execução contratual. 

Exercício: 2015 

  

1.Introdução 

Conforme Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2015 no 

âmbito da Câmara Municipal de Pinheiros aprovado pela portaria nº 691/2015, de 26 

de março de 2015, a Unidade Central de Controle Interno desta Casa de Leis 

analisou os processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade e execução contratual. 

O objetivo do relatório é analisar a legalidade dos atos administrativos e 

avaliar os resultados alcançados, quanto a eficiência, eficácia e economicidade, 

verificando o cumprimento das Instruções Normativa e das legislações pertinentes 

ao assunto. 

Além disso, a fim de cumprir alguns pontos de controle da Instrução 

Normativa 28/2013, atualizado pela Instrução 034/2015 do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo também foram analisadas as seguintes questões de 

auditoria: 

1) Foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho? 

2) Foram observados os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da 

Lei Federal nº 4.320/64 para a liquidação das despesas? 
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3) Houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação? 

4) Foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades 

de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das 

operações? 

Os trabalhos foram feitos por amostragem, não tendo sido utilizados 

nenhum método específico para seleção dos itens auditados. Os processos foram 

analisados correspondente até o período de outubro de 2015. 

A seguir são elencados os processos que foram examinados: 
 
 
 
I – Licitação e execução de contrato: 
 
 

• Processo nº 033/2015 – Tomada de Preço nº 001/2015 
               

“Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de Publicações em 
preto e branco em Jornal Impresso com circulação em todo território do 
Município de Pinheiros com tiragem mínima por edição de 2.000 (dois mil) 
exemplares, à medida que se torne necessário tornar público os atos oficiais, 
Relatórios de Gestão Fiscal, Resumo das atividades anual elaborado pela 
mesa, Balancetes Mensais, Convites, Relatório das Sessões Itinerantes, 
Mensagens, Resumos de Contratos, Portarias e Outros”. 

 
 

• Processo nº 031/2015 – Pregão Presencial nº 002/201 5 (Sistema de 
Registro de Preço)  

 
“Objeto: Registro de Preço para fornecimento de material de consumo 
(Gênero Alimentícios, Higiene, Limpeza, Gás e outros produtos 
engarrafados)”.  

 
 

• Processo nº 100/2015 – Pregão Presencial nº 004/201 5 (Sistema de 
Registro de Preço)  
 
“Objeto: Registro de Preço para fornecimento de material de consumo 
(material de expediente e informática) ”.  
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II – Dispensa: 
 

• Processo nº 032/2015: 
 

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de Publicações em 
preto e branco em Jornal Impresso com circulação em todo território do 
Município de Pinheiros com tiragem mínima por edição de 2.000 (dois mil) 
exemplares, à medida que se torne necessário tornar público os atos oficiais, 
Relatórios de Gestão Fiscal, Resumo das atividades anual elaborado pela 
mesa, Balancetes Mensais, Convites, Relatório das Sessões Itinerantes, 
Mensagens, Resumos de Contratos, Portarias e Outros”. 

 
 
• Processo nº 029/2015: 
 

Objeto: Contratação de empresa para Locação de 01 (uma) máquina 
reprográfica multifuncional digital, com franquia de no máximo de 5.000 (cinco 
mil) cópias/impressão mensais, incluso, manutenção preventiva, corretiva, 
assistência técnica e com fornecimento de todo suprimento para execução do 
objeto, Toner, exceto papel e mão-de-obra”.  

 
 

• Processo nº 027/2015:  
 

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (carimbos e refil) a serem utilizados 
nos diversos Setores da Câmara Municipal de Pinheiros”.  
  

• Processo nº 036/2015:  

Objeto: Prestação de Serviços em Tecnologia de Informação no Portal da 
Câmara Municipal de Pinheiros (www.camarapinheiros.es.gov.br), com a 
finalidade de promover maior transparência dos Atos de Gestão do Poder 
Legislativo do Município de Pinheiros, na Internet.  

 

• Processo nº 047/2015:  

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço técnico de 
manutenção preventiva e corretiva em “hardwares e softwares”.   

 

2. Legislação e Regulamentos atinentes à matéria 

2.1. Lei Federal nº 4320/64 – Normas Gerais de Direito Financeiro; 
  

2.2. Lei Federal nº 8.666/93 – Normas para licitações e contratos da 
Administração Pública; 
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 2.3. Lei Federal nº 10.520/2002 – Institui a modalidade de licitação 
denominada pregão; 

 
 2.4. Decreto Federal nº 7.892/2013 – Regulamenta o Sistema de Registro 
de Preço; 
 
2.5. Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 – 
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte. 
  
2.6. Decreto Municipal nº 1.250/2013 – Regulamenta o Sistema de 
Registro de Preços no âmbito do Município de Pinheiros/ES. 
 
2.7. Decreto Municipal nº 1.178H/2012 – Regulamenta a modalidade de 
licitação denominada pregão no âmbito do Município de Pinheiros/ES. 
 
2.8. Resolução nº 088/2015 – Aprova a instrução normativa do Sistema 
de Compras, Licitações e Contratos – SCL nº 01/2015 que dispõe sobre 
aquisição de bens e serviços da Câmara Municipal de Pinheiros/ES. 
 
2.9. Resolução nº 089/2015 – Aprova a instrução normativa do Sistema 
de Compras, Licitações e Contratos – SCL nº 02/2015 que dispõe sobre 
acompanhamento e controle de execução dos contratos da Câmara 
Municipal de Pinheiros/ES. 

 
 

3. ACHADOS DE AUDITORIA  
 
3.1. CLÁUSULA DE RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO PREVISTO NO EDIT AL DE 
LICITAÇÃO  
 
Base Legal: Infringência ao artigo 3º, caput, § 1º, inciso I da Lei 8666/93 
 
 
Ao analisar o edital e a execução do contrato referente ao processo de Tomada de 

Preço nº 033/2015 que tem como objeto a contratação de empresa prestadora de 

serviço de jornal impresso com circulação em todo território do Município de 

Pinheiros foi constado a seguinte cláusula no edital licitatório: 

“DECLARAÇÃO DE QUE DISPONIBILIZARÁ NO MÍNIMO 400 
(QUATROCENTAS) TIRAGENS GRATUITAS, DAS EDIÇÕES EM QUE A 
CONTRATANTE, FIZER SUAS PUBLICAÇÕES, ONDE DEVERÁ SER 
DISTRIBUÍDAS NAS COMUNIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE 
PINHEIROS”.  
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Ocorre que, incluir esta exigência no edital compromete o caráter competitivo do 

certame, pois aquelas empresas prestadoras de serviço de jornal impresso que não 

distribui gratuitamente seus jornais podem ser desestimuladas a participarem do 

certame, não caracterizando em uma condição essencial para o objeto da licitação 

Contudo, apesar da empresa A GAZETA ter sido a única a participar da licitação e 

ter apresentado a declaração que disponibilizará no mínimo 400 tiragens gratuitas 

das edições não foi constatado nenhum documento ou prova da efetividade dessas 

distribuições gratuitas, caracterizando uma deficiência na execução do contrato já 

que o edital prever tal condição. 

Assim, considerando o princípio da igualdade que impõe à Administração elaborar 

regras claras, que assegurem aos participantes da licitação condições de 

equivalência durante a disputa, tanto entre si quanto perante a Administração, sendo 

intolerável qualquer espécie de favorecimento. 

Por isto, exigência excessiva ou que acabam não sendo comprovadas a sua 

execução durante o contrato podem desequilibrar o certame, maculando a isonomia 

entre os licitantes e prejudicando o interesse público, por comprometer que outras 

empresas participem da licitação, podendo inclusive oferece a melhor proposta de 

preço. 

Além disso, é vedado aos agentes públicos, conforme expressa previsão do § 1º do 

art.3º da Lei de Licitações, “admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

seu caráter competitivo”. 

Dessa forma, também já entendeu o Tribunal de Contas da União acerca da 

aplicação do princípio da competitividade: 

“Compromete o caráter competitivo do certame exigência de vantagem que o edital 
formule aos licitantes, em aparente benefício para a Administração, porém de modo a 
afastar concorrentes” (TCU, Acórdão 240/96, 1ª Câmara, Rel. Ministro HOMERO 
SANTOS). 

 
Ademais, insta salientar que a Constituição Federal é expressa ao vedar que as 

licitações condicionem os seus objetos a exigências 7 excessivas que desequilibrem 
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a igualdade entre as licitantes, conforme se depreende do preceito esculpido em seu 

art. 37, inciso XXI, a saber: 

Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

 XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes , com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualifica ção técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obriga ções”.   

 

 
3.2. NOTA DE EMPENHO POSTERIOR À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
Base Legal: Infringência ao artigo 60 da Lei nº 4.320/64 
 
 
I. A Unidade Central de Controle Interno também constatou no processo nº 033/2015 

e no processo de dispensa nº 032, ambos com objeto a contratação de empresa 

prestadora de serviço de Publicações em jornal impresso com grande circulação no 

Município de Pinheiros/ES que foi realizada despesa sem o empenho prévio. 
 
Observou-se no processo nº 033/2015 que a data de requisição para publicação foi 

no dia 17/06/2015, porém o empenho estimativo ocorreu apenas no dia 01/07/2015, 

ou seja, a despesa foi realizada antes da emissão do empenho. 
 
Quanto ao processo nº 032/2015 a data de requisição para publicação foi dia 

26/01/2015, todavia a data da emissão do empenho estimativo ocorreu no dia 

03/02/2015 também posterior a realização da despesa. 
 
II. Analisando o processo de dispensa nº 047/2015 que tem como objeto contratação 

de empresa especializada em serviços técnicos de manutenção preventiva e 

corretiva em hardwares e softwares constatou-se que a data da assinatura do 

contrato foi no dia 06 de abril de 2015, sendo que o empenho foi emitido em 01 de 

maio de 2015 e a solicitação da primeira visita técnica de informática corresponde a 

data do dia 04 de abril de 2015, ou seja, ocorreu a execução da despesa anterior ao 

prévio empenho. 
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Ocorre que, é indiscutível que em matéria de despesas públicas é necessário haver 

regular contratação e empenho anterior a liquidação de despesas. 
 
Entende-se por empenho regular o ato emanado de autoridade competente, que cria 

para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de 

condição, sendo que toda e qualquer despesa só poderá ser efetuada mediante o 

prévio empenho até o limite das dotações orçamentárias de cada exercício 

financeiro. 
 
De acordo com o artigo 58 da Lei 4.320/64 define-se empenho da seguinte forma: 
 

“O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o 
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição". 

 

O mesmo diploma legal, no artigo 60, veda a realização de despesas sem prévio 

empenho, leia-se: 

Art. 60 - "É vedada a realização de despesa sem prévio empenho ".  

Portanto, verifica-se que o empenho foi emitido após a execução do serviço, 

violando, pois, norma de observância obrigatória pelo administrador público.  

 

3.3. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO DA EXCLUSIVIDAD E DA PARTICIPAÇÃO 

DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

Base Legal: Infringência ao artigo 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006 
 
 
A Unidade Central de Controle Interno constatou que nos processos licitatórios cujo 

valor foi de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) não houve previsão no edital de 

licitação quanto a destinação exclusiva da participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte nos itens de contratação. 

Dessa forma, houve violação ao artigo ao artigo 47 e 48, inciso I da Lei 

Complementar nº 123/2006 que estabelece o seguinte: 

Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e 
fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado 
e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a 
promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a 
ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.   
 
(..) 
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Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 
administração pública: 
 
I – deverá realizar processo licitatório destinado excl usivamente à participação de 
microempresa e empresa de pequeno porte nos itens d e contratação cujo valor 
seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)  

 

Portanto, todos os processos licitatórios que tenham o valor de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais), em regra, devem ser destinados exclusivamente à participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte, observados o art. 49, incisos II, III da 

Lei Complementar nº 123/2006. 

 
3.4. FRACIONAMENTO DE DESPESA/AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO 

Base Legal: Infringência ao princípio da legalidade, da impessoalidade – Art. 37, caput e inciso XXI 
da CF/88 e art. 23 § 1º da Lei nº 8.666/93. 
 
 
I.Foi constatado que no exercício de 2015 houve dois processos de dispensa no 

início do ano e que posteriormente foi realizado processos licitatórios, com as 

mesmas naturezas, quais sejam: 

Dispensa  Licitação  

Processo nº 032/2015 
Objeto:  contratação de empresa prestadora de 
serviço de publicação em preto e branco em 
jornal impresso 

 
Processo nº 033/2015 
Objeto:  contratação de empresa prestadora 
de serviço de publicação em preto e branco 
em jornal impresso.  

Processo nº 027/2015 
Objeto:  aquisição de material de consumo 
(carimbos e refil)  

 
Processo nº 100/2015 
Objeto:  registro de preço, para eventual 
fornecimento de material de consumo 
(material de expediente e informática) 

 
  
Dessa forma, observa-se que os dois processos de dispensa mencionados acima 

tiveram o mesmo objeto nas licitações ocorridas durante o exercício de 2015 sendo 

que poderiam ter sido realizadas conjuntas viabilizando a competição; 
 
Assim, em atendimento às normas que regem a administração pública, as 

contratações ou aquisições da mesma natureza, em idêntico exercício devem, ser 

programadas e realizadas pelo total para todo o exercício financeiro, observando o 

princípio da anualidade do orçamento. 
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Além disso, a Câmara Municipal de Pinheiros realizou contratações que tiveram por 

objeto a prestação de serviços na área de informática e apresentaram valores 

aproximados aos limites máximos autorizados para a dispensa de licitação (R$ 

8.000,00), oito mil reais, cada uma: 

 
Dispensa/Objeto  Valor  

 
Processo nº 047/2015 
 
Objeto:  Contratação de empresa especializada 
em serviços técnicos de manutenção preventiva 
e corretiva em “hardwares e softwares” 

 
R$ 7.965,00 

 
Processo nº 036/2015  
 
Objeto:  Prestação se Serviços em Tecnologia da 
Informação no Portal da Câmara Municipal de 
Pinheiros. 

 
R$ 7.800,00 

 

Nas contratações acima, temos que o objeto dos dois contratos são da mesma 

natureza – serviços de informática e não se referem a serviços técnicos 

especializados de natureza singular, inclusive é conhecimento públicos que há no 

mercado várias empresas que oferecem esses serviços, além das duas empresas 

contratadas pela Câmara Municipal de Pinheiros, portanto, as contratações 

deveriam ter sido precedidas do regular procedimento licitatórios.  
 
Assim, o fracionamento se caracteriza quando se divide a despesa para utilizar 

modalidade de licitação inferior à recomendada pela legislação para o total da 

despesa, ou para efetuar contratação direta. 
 
Para que haja a dispensa da licitação face ao pequeno valor do contrato, entretanto, 

imperativa é a observância rigorosa dos requisitos legais. Na hipótese do inciso II do 

art. 24, que trata de serviços diversos, compras e alienação, reza a Lei de Licitações 

que o certame só pode ser dispensado para cada parcela se o serviço, a compra ou 

a alienação não puder ser realizada de uma só vez. 

Com efeito, o administrador público, ao efetuar a realização das despesas atinentes 

a compras e serviços, deve planejar  adequadamente os procedimentos 

licitatórios, segundo a disponibilidade de sua dotação orçamentária. 
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Muitas vezes o fracionamento ocorre pela ausência de planejamento do quanto vai 

ser efetivamente gasto no exercício para a execução de determinada obra, ou a 

contratação de determinado serviço ou ainda a compra de determinado produto. O 

planejamento do exercício deve observar o princípio da anualidade do orçamento.  

Logo, não pode o agente público justificar o fracionamento da despesa com várias 

aquisições ou contratações no mesmo exercício, sob modalidade de licitação inferior 

àquela exigida para o total da despesa no ano, quando decorrente da falta de 

planejamento. 

Neste sentido, segue os seguintes Acórdãos do TCU: 

Planeje adequadamente as aquisições e/ou contratações a fim de evitar o 
fracionamento da despesa, em observância ao art. 23, §5º, da Lei nº 8.666/1993. 
(Acórdão 740/2004 Plenário).   

 
Planeje as compras de modo a evitar a realização de despesas que possam caracterizar 
fracionamento, tendo em vista o disposto no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993. 
(Acórdão 165/2001 Plenário).  

 
Vale registrar que, os processos de dispensa com objeto de serviços de informativa, 

dada as características dos serviços contratados, para o adequado cumprimento do 

princípio da competitividade e da impessoalidade a administração deverá ainda ter 

observado o disposto no § 1º do artigo 23 da Lei 8666/93 prevendo que os serviços 

deverão ser divididos em tantas parcelas se revelarem técnicas e economicamente 

mais viáveis, aproveitando melhor os recursos disponíveis no mercado (item ou lote).  

Além disso, percebe-se que a contratação ocorreu em virtude da ausência de 

planejamento ou do planejamento ineficaz, tendo em vista que quanto ao processo 

de dispensa nº 032/2015 é unânime que todo final de janeiro deve ser obrigatório a 

publicações dos relatórios fiscais conforme previstos nos artigos 52 e 55, § 2º da Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

Da mesma forma, quanto ao processo de dispensa nº 027/2015, pois se houvesse o 

devido planejamento tal despesa poderia ter sido realizada em conjunto com o 

processo licitatório.  
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Por fim, ensina Marçal Justen Filho1: 

 
“As contratações devem ser programadas na sua integralidade, sendo indesejável 
execução parcelada. Aliás, se o objeto do contrato for um conjunto integrado de bens e 
(ou) serviços – configurando-se um sistema – o fracionamento da contratação não será 
meramente indesejável, mas sim impossível”. 
 
(...) “a Lei veda que o fracionamento produza dispensa de licitação fundada no preço 
inferior ao limite mínimo (art. 24, incisos I e II) ”.  
 

 

3.5. ACHADOS PROCESSO DE DISPENSA Nº 029/2015 
 
I.  AUSÊNCIA DE ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONOMICA ENTRE LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO 
Base Legal: Infringência Art. 37, caput da CF/88  
 
 
Examinando o processo de dispensa nº 029/2015 que tem como objeto locação de 

01 (uma) máquina reprográfica digital não foi constatado nos autos o estudo de 

viabilidade econômica que demonstrasse a vantajosidade da opção pela locação em 

detrimento da aquisição, mesmo após alertado pela Procuradoria Legislativa em seu 

parecer. 

Vale salientar que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União –TCU é pacífica 

de que a hipótese de locação de equipamentos de informática, que inclui máquina 

de xerox, somente deve ser aceita quando comprovada a vantagem em relação à 

aquisição desses bens. 

Nesse sentido, foi o entendimento do TCU colacionada, inclusive no seu boletim de 

jurisprudência –informativo licitações e contratos: 

Licitação. Estudo de viabilidade. Locação.  

A locação de equipamentos de informática deve ser precedida de estudos de viabilidade 
que comprovem vantagem para a Administração quando comparada com a aquisição. 
Boletim de Jurisprudência nº 63, Sessões: 11 e 12 de novembro de 2014. (Acórdão 
3091/2014 Plenário). 

 
Portanto, a locação de equipamentos deve ser precedida de estudos de viabilidade 

que comprovem vantagem para a Administração quando comparada a aquisição 

objetivando assegurar a melhor escolha sob o ponto de vista do interesse público, 

da oportunidade, da conveniência e da economicidade. 

 
                                                                 
1
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Adminis trativos. 12 ed. São Paulo: Dialética, 2008, 

p.258/262. 
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II. INOBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E EFICIENCIA 
Base Legal: Infringência Art. 37, caput da CF/88  
   
Outro ponto que também foi constado é quanto ao valor da locação que corresponde 

mensalmente R$ 300,00 (trezentos reais), com franquia de 5.000 (cinco mil) 

cópias/impressão mensal que pode gerar uma despesa antieconômica para a 

Câmara Municipal. 

Pois bem, os relatórios de controle de cópias impressas mensalmente de janeiro a 

setembro em nenhum mês foram impressos cópias acima de 5.000 (cinco mil) 

cópias, sendo que o máximo de cópia gasto foi de 3097 no mês de março, ou seja, 

durante 9 (nove) meses a Câmara pagou além da quantidade de cópias necessárias 

para o seu dia-a-dia mostrando que a estimativa de uma franquia de 5.000 (cinco 

mil) cópias não se mostra necessária e portanto não atingindo a eficiência e 

economicidade que são princípios basilares em qualquer contratação na 

Administração Pública. 

Portanto, a Administração Pública deve em todas as contratações estimar valores 

que se aproximam com a sua realidade e isto só ocorre quando há um planejamento 

e estudo da necessidade concreta do Poder Público sob pena de se pagar mais do 

que realmente se gasta.  

 
 
III. AUSENCIA DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
Base Legal: Infringência art. 73, inciso II, ”a”, da Lei 8.666/93 
 
 
Não foi constado nos autos o termo de recebimento provisório, conforme preconiza o 

art. 73, inciso II, “a” da Lei 8.666/93, senão vejamos: 

 
Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
 
(...) 

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
material com a especificação; 
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Logo, a ausência do termo de recebimento provisório caracteriza fragilidade na 

contratação, pois é indispensável que a Administração Pública antes de aceitar o 

equipamento verifique se a máquina condiz com a descrição contratada. 
  
 
IV. JUNTADA DE CERTIDÃO VENCIDA E AUSENCIA DE AUTENTICAÇÃO  
Base Legal: Infringência art.28, 29 e 32 da Lei 8666/93 
 
Também foi constado a juntada de certidão vencida no momento da contratação, 

quais sejam: certidão negativa federal, certidão estadual, certidão negativa de 

débitos trabalhistas, bem como ausência de autenticação na habilitação jurídica. 
 
É inquestionável que o exame das condições de habilitação e seus requisitos são 

atinentes tanto aos processos licitatórios quanto à dispensa e inexigibilidade sendo 

que a deficiência desses critérios ofende os princípios da legalidade, isonomia e 

moralidade. 
 
Além disso, os documentos necessários à habilitação devem ser devidamente 

autenticados por cartório competente ou pode servidor da administração ou 

publicação em órgão da imprensa oficial, conforme preconiza o art.32 da Lei 

8666/93. 

 

3.6. AUSÊNCIA DE PLANILHA DOS CUSTOS UNITÁRIOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO S 
Base Legal: Infringência ao artigo 7º, I, § 2º I e II, § 4º e § 6º da Lei Federal n° 8.666/93  
 
A auditoria apontou que nos processos dispensa 047/2015 e 036/2015 foi realizado 

sem a planilha dos custos unitários da execução dos serviços, em inobservância ao 

artigo 7º da Lei Federal 8666/93, conforme se segue: 

 
Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:  
I - projeto básico;  
 
II - projeto executivo;  
 
III - execução das obras e serviços.  
 
(...)  
 
§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:  
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I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para 
exame dos interessados em participar do processo licitatório;  
 
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 
todos os seus custos unitários; (Grifo Nosso)  
 
§ 4º - É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e 
serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às 
previsões reais do projeto básico ou executivo. 
 

 
Apesar de se tratar de dispensa o mencionado artigo deve ser observado, pois o 

detalhamento dos custos unitários de cada serviço é peça fundamental para a 

demonstração da viabilidade e conveniência da contratação. 

Além disso, em ambos os processos também não ha descrição do que seria 

manutenção preventiva, carecendo de clareza quanto ao detalhamento do que seria 

manutenção preventiva. 

 
Assim, o mencionado dispositivo legal exige ainda que haja previsão de custos e de 

recursos orçamentários. A regra é que seja fixado orçamento detalhado das 

despesas, através de planilhas que indiquem os custos unitários. As quantidades a 

serem adquiridas também devem ser estimadas. Se durante a execução do contrato 

ficar demonstrada a inadequação dos cálculos em razão de insuficiência, pode-se 

promover alteração contratual ou nova licitação. 2 

 
Portanto, a Lei de Licitação e contratos é clara ao dispor sobre a necessidade de 

planilhas orçamentárias com os custos unitários para contratação dos serviços, não 

podendo dela se esquivar o gestor ao princípio da legalidade.  

 
 
3.7. AUSÊNCIA DE DESCONTOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS – PIS, CONFINS e CSLL 
Base Legal: Infringência ao artigo ao art. 30 da Lei nº 10.833/2003 e IN SRF nº 459/2004 e Lei 
13.137/2015 
 
Em Auditoria referente ao processo de dispensa nº 036/2015 com objeto prestação 

de serviços em Tecnologia da Informação no Portal da Câmara Municipal de 

Pinheiros foi constatado que na Nota Fiscal nº 05113 houve o desconto de PIS, 

COFINS e CSLL. 
 
                                                                 
2
 Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 10ª ed. P. 110   
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A Lei 13.137//2015 alterou o art. 31 § 3º da Lei 10.833/2003 dispensando a retenção 

de valor igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais), ou seja, considerando que o 

mencionado processo trata-se de um serviço de manutenção a retenção do PIS, 

CONFINS e CSLL se faz necessária. 
 
Porém, no caso do Tomador de Serviços for órgãos públicos tais retenções deverão 

ser intermediadas por meio de Convênio entre o Município e a Receita Federal, 

conforme Parecer/Consulta nº 026/2004 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo. 

 
Porém, os pagamentos foram efetuados sem qualquer desconto, porém não consta 

nos autos do processo qualquer justificativa quanto a ausência de Convênio entre 

Receita Federal e o Município de Pinheiros. 
 
Assim, deve o Setor de Tesouraria da Câmara Municipal de Pinheiros realizar 

diligências na Prefeitura de Pinheiros buscando informações se há convênio com a 

receita federal. Caso não haja o Convênio deverá ser juntada certidão nos autos do 

processo explicando os motivos da não retenção.  

 

3.7. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO – FALTA DE ATESTO DA EXECUÇÃO DO SE RVIÇO NA NORA 
FISCAL 
Base Legal: Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 
 

Na auditoria dos processos 032/2015, 033/2015, 036/2015 também foi constatado a 

ausência de atesto na execução de serviço na nota fiscal sendo inobservado o o art. 

62 e 63 da Lei 4320/64. 
 
A exigência de atesto na nota fiscal é considerado um formalismo indispensável, 

pois sua presença é um requisito para a verificação do direito do credor, tendo por 

base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 
 
Note-se, inclusive, que a Jurisprudência do Tribunal de Contas da União já está 

consolidada, neste particular, como se constata nos Acórdãos a seguir: 
 

Observe com rigor a obrigação de se colocar o atesto de recebimento por parte 
de um funcionário/comissão nas Notas Fiscais em todas as compras e serviços. 
(Acórdão 1710/2006 Primeira Câmara) 
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Observe, nos recebimentos de notas fiscais relativas a aquisição de bens ou 
prestação de serviços, a necessária atestação dos servidores designados para 
acompanhar os contratos, de acordo com o art. 67 da Lei no 8.666/1993. 
(Acórdão 666/2004 Segunda Câmara) 

 

Portanto, para cumprimento das exigências legais para a regular liquidação das 

despesas compreender nos seguintes requisitos: 
 

I - designação de um fiscal do contrato, que acompanhará mensalmente a 

execução contratual e emitir o relatório de fiscalização; 
 
II - Emissão de termo de recebimento provisório ou definitivo, se for o 

caso; 

II - Atesto na nota fiscal anexando ainda os comprovantes do 

cumprimento das contratuais assumidas, como por exemplo juntada dos 

relatórios de atividades do fornecedor. 

 

4. RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES  

 
Diante das constatações acima elencadas conclui-se que há uma nítida 

deficiência na gestão e no controle interno dos processos de suprimento de fundos 

não sendo observados as normas internas referente ao adiantamento, sendo 

necessário um aprimoramento com o objetivo de evitar falhas e erros comuns. 
 
Quanto ao formalismo dos processos constitui uma fragilidade grave na 

condução e gestão dos atos e de organização administrativa, comprometendo 

também o controle das atividades da Administração Pública. 

 

Portanto, segue abaixo as seguintes RECOMENDAÇÕES:  

 
1 – Haja um controle interno mais eficaz no Setor de Tesouraria quanto a 

gestão dos processos de adiantamento concentrando esforços para evitar 

as falhas acima apostandas; 

 
2 – Seja nas próximas concessões de suprimento de fundos designado 

apenas um servidor para ficar responsável pelos adiantamentos; 
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3 – Que o Setor de Tesouraria notifique o agente suprido caso ocorra 

algum erro na prestação de contas fazendo cumprir a Instrução Normativa 

– SFI nº 01/2014;  

 
4 – Seja numerado todos os processos de adiantamentos autuando os 

documentos na ordem cronológica de acontecimentos e etiquetando na 

capa as informações de cada processo; 

 
5 – Seja observado o artigo art. 4º da Lei 1.213/2014 não utilizando 

adiantamentos para efetuar pagamentos de despesas não previstas em 

Lei.  

 
6 – Que o servidor Roberto Carlos Porto Lima agente suprido do processo 

nº 087/2015 apresente o Relatório de Prestação de Contas 

 
7 – Seja observado e colocado em prática a Instrução Normativa – SFI nº 

01/2014 e a Lei Municipal nº 1.213/2014 

 
Por fim, seja submetido o presente relatório de auditoria à apreciação da 

Presidência da Câmara Municipal de Pinheiros, para que tome conhecimento das 

recomendações quanto a auditoria dos processos de adiantamento e encaminhe 

cópia deste relatório para o responsável pelo Chefe dos Serviços de Tesouraria. 

 
Caso Vossa Excelência não concorde com quaisquer pontos 

mencionados neste relatório deverá encaminhar à Unidade Central de Controle 

Interno a justificativa ou manifestação que achar necessárias. 

 

Pinheiros, 16 de dezembro de 2015. 

 

 

Verônica Correia Canal 
Coordenadora da Unidade Central de Controle Interno 
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Pinheiros, 28 de julho de 2015. 

 

 

Verônica Correia Canal 
Coordenadora da Unidade Central de Controle Interno 



CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS 
     Estado do Espírito Santo 

Rua General Rondon, 37, Centro, Pinheiros – ES, CEP 29980-000. 
Tele fax: (27) 3765-1437; 3765-2318 e 3765-2234 (Presidência). 

E-mail: controleinterno@camarapinheiros.es.gov.br 
                                                              CNPJ (MF): 28.494.664/0001-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


