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AQAO DE AUDITORIA INTERNA No 002/2017

PROCEDIMENTOS PARA AOUISIQAO DE BENS DE CONSUMO, A
CONTRATAQAO DE SERVlqOS E A REALIZAQAO DE OBRAS MEDIANTE
LICITAQAO:  INCLUSIVE  PARA OS CASOS  DE  DISPENSA E
INEXIGIBILIDADE, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVA
VENECIA ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

O Controle Interno da Camara Municipal de Nova Venecia, Estado do Espirito
Santo, com base no PAAI - PIano Anual de Auditoria Interna realizou no mes
de junho de 2017, uma Agao de Auditoria Interna nos Procedimentos para

aquisiGao de bens de consumo, a contratagao de servipos e a realizagao de
obras mediante licitagao, inclusive para os casos de dispensa e inexigibilidade,
pelo Poder Legislativo Municipal de Nova Venecia, Estado do Espirito Santo

AVALIAQAO SUMARIA

A Instrugao Normativa SCL 001/2013 v2 - que dispoe sobre os procedimentos
para aquisiq,ao de bens de consumo. a contratacrao de servigos e a realizagao

de obra mediante licitagao, inclusive para os casos de dispensa e
inexigibilidade. pelo poder Legislativo de Nova Venecia. Estado do Espirito
Santo, expedida na data de 03 de abril de 2013; com abrangencia na
realizagao dos servigos internos, previstos na Lei 8 666/93 e Lei 10 520/2003,
em especial aquelas desenvolvidas pela Comissao de LicitaCao. objetivando
estabelecer formalidades e procedimentos nas aquisiqoes para suprimentos
das necessidades das unidades executoras da Camara Municipal

Asr:s
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AVALIAQAO DE RISCO

Para fins de cumprimento ao que estabelece a Instrugao Normativa SCL - no

001/2013. v2. no que tange a competencia da Comissao de Licitaqao.

Pregoeiro e Equipe de Apoio da Camara Municipal de Nova Venecia-ES

A Camara e um orgao que realiza poucos procedimentos licitat6rios, e que, as

licitagoes mais comuns. realizadas na Camara Municipal, geralmente ocorrem

na modalidade pregao presencial, conforme se extrai dos arquivos do DEAF -

Departamento de Administragao e Finangas

OBJETIVO DA AUDITORIA

Verificar a legalidade dos processos de aquisiqao de bens de consumo. a

contratagao de servigos e a realizaqao de obras mediante licitagao, inclusive
para os casos de dispensa e inexigibilidade. pelo poder Legislativo de Nova
Venecia. Estado do Espirito Santo, e verificar se as normas estabelecidas na

Instrugao Normativas 001/2013 v2, estao sendo cumpridas

ANALISE DOCUMENTAL

A amostra escolhida para analise foram os processos: PREGAO no 003/2016

de 15 de julho de 2016 - 19 262/2016 - Locagao de Veiculo por demanda para

atender a Camara Municipal de Nova Venecia-ES, e, o processo de empenho
000215/2016, referente ao Pregao presencial no 0000002/2016 - credor

AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - empresa especializada em
tecnologia da informagao, para executar servigos e implantaqao de ferramentas
Web integradas

Foram feitas analise por amostragem. nos processos aama menaonados. no

mes de junho de 2017, observando os procedimentos adotados no periodo

O Diretor da Camara em julho de 2016, diante da necessidade de atender as

demandas dos Servidores e Vereadores da Camara Municipal de Nova
Venecia. para viagens ao interior do municipio; bem como outros municipios do

Estado do Espirito Santo, nas atividades Legislativas, solicitou do Presidente,
abertura de licitaqao para contratagao de empresa especializada para a
locagao de veiculo, atraves de contrato de demanda no exercicio de 2016
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Apresentou junto com a solicitagao os respectivos orgamentos. caracterizando
 pesquisa de prego feita {artigo 16, IN-SCL/001/2013), anexando ao

requerimento, e tambem anexou o Termo de Referencia, assinado pela
direqao

O processo, por despacho do Presidente, foi encaminhado ao Deaf -
Departamento de AdministraQao e Finangas, em cumprimento ao disposto no
artigo 9o. da referida IN. que dispoe sobre verificaQao de disponibilidade
orrramentaria para o referido objeto. ou seja, indicaqao da fonte de custeio do
dispendio e em seguida encaminhado ao pregoeiro para abertura do processo
licitatorio decorrente

Foi constatado tambem parecer juridico dando suporte legal ao processo

licitatorio em conformidade ao disposto artigo 7o, da IN especifica, aprovando o
referido pleito.

Consta nos autos, publica?oes, tornando publico o ato objetivando a livre
concorrencia do feito

A documentagao apresentada pelos concorrentes em tempo habil, para a livre

concorrencia possibilitou ao pregoeiro identificar o menor preqo de forma que

espontaneamente os concorrentes pudessem ajustar o prego minirno para
atendimento da demanda da Camara Municipal, declarando vencedora a
empresa Master Locadora de Veiculos Ltda EPP, por ter apresentado o menor

pre?o global e consequentemente homologado prelo Presidente.

No outro processo em analise, o empenho numero 0000215/2016. o Diretor
Geral, em abril de 2016. solicitou ao Departamento de Administraqao e

Finangas a contabilizagao de R$ 272 568.38 (duzentos e setenta dois mil,
quinhentos e sessenta e oito reais, trinta e oito centavos), em favor da empresa
AGAPE - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ

02.548.735/0001-80, empresa especializada em tecnologia da informagao,
contratada para executar serv19os e implantagao de ferramenta Web
integradas, visando a modernizagao da Camara Municipal de Nova Venecia.
mediante a execugao das atividades e demais caracteristicas e especificagoes
tacnicas. sob a forma de execuqao indireta e regime de empreitada pelo preqo
global, mediante pregao presencial no 002/2016, processo 18849/2016,
objetivando a orgamzagao e digitalizagao de documentos e compilagao das
Leis existente no arquivo fisico deste Legislativo, adequagao do site e do portal
de transparencia
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A contratagao foi por base em unidades de serviGos executados. por preGo

global, com a gestao documental eletronica, organizagao eletronica do acervo
documental. digitalizaqao e indexagao de documentos e compilapao dos atos

normativos. cujos valores foram pagos de acordo com a execugao dos
servigos. com emissao de Nota Fiscal discriminando no corpo da nota os
serviQos prestados em cada periodo. anexando relatorio de execuq,ao da

digitalizagao de processos e serviQos prestados

CONCLUSAO

Apos analise nos processos aama mencionados, concluo que mediante

documentaqao analisada, nao detectei nenhum fato que venha comprometer

tais procedimentos, pois nao vislumbrei nenhuma irregularidade e que a

documentagao apresentada encontra-se, adequadamente correta.

E o parecer

 Camara Municipal de Nova Venecia - ES, em 30 de junho de 2017


