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RECOMENDAÇÃO Nº. 020/UCI/2014 

     
Carlinda - MT, 28 de agosto de 2014. 

 
 
A:  
SRA. MARÍLIA GABRIELA VICENTE CIRINEU 
FISCAL DE CONTRATOS (Aquisição de material laboratorial - Portaria nº. 130/2014) 
 
 
Assunto: Fiscalização de contratos de aquisição de materiais laboratoriais. 
 

 
Senhora Fiscal, 
 
Através de auditoria interna nos processos de despesas referentes à aquisição 

de materiais laboratoriais advindo do Pregão Presencial nº. 037/2014 (Registro de preço 
para futura e eventual aquisição de materiais e insumos laboratoriais para uso no 
laboratório municipal), verificou-se através das notas fiscais apresentadas pela empresa 
BRASIL DISTR. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA que não há a evidenciação das 
marcas dos produtos adquiridos pela municipalidade, fato este que dificulta a conferência 
e fiscalização interna e externa, neste mister recomendo a Vossa Senhoria (servidora 
responsável pela fiscalização dos contratos) que oriente todas empresas detentoras do 
registro de preços atinentes a este Pregão Presencial para que emitam as notas fiscais 
primando em facilitar a análise dos produtos, ou seja, contendo todas as especificações 
necessárias no intuito de sanar a inconsistência detectada.  

Ressalta-se ainda, que as atas firmadas através do referido processo licitatório, 
também não apresentam as marcas dos produtos, tal fato já fora evidenciado ao 
responsável pelo Departamento de Licitação e Contratos para a devida correção, pois a 
ausência de especificações necessárias concernentes aos produtos, não garante ao 
município segurança de que os mesmos atendem as exigências pactuadas através do 
certame licitatório. 

Em análise do empenho nº. 1753/2014 constatamos a aquisição de 05 
unidades de algodão hidrófilo 500grs da marca POLARFIX (marca verificada in loco) no 
valor de R$ 14,03 unidade, porém, em análise da ARP firmada junto a empresa 
ratificamos que o preço de R$ 14,03 refere-se a 1.000grs do referido algodão, ou seja, 
estamos pagando o dobro do valor pelo pcte de 500grs, diante do exposto, solicito 
justificativas pertinentes ao fato, já que a mercadoria passa por uma conferência/triagem 
no ato do recebimento, considera-se tal inconsistência bastante grave, pois da mesma 
forma que esta ocorreu sem qualquer registro próprio podem existir outras falhas 
envolvendo valores consideráveis. 

Destacamos que no empenho nº. 1457/2014 verificamos a aquisição de 04 e 02 

http://www.carlinda.mt.gov.br


 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Gestão 2013 – 2016 
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2006  
 site: www.carlinda.mt.gov.br 

 

caixas de curativo adesivo com 500 unidades adulto e infantil respectivamente, onde após 
visita in loco constatamos ser da marca LABOR CARE, porém, através da proposta 
readequada da empresa verificamos que a marca a ser entregue deveria ser CRAL, ou 
seja, houve divergência de marcas na entrega dos produtos sem justificativas em registro 
próprio. 

Sobre o atesto das notas fiscais, ratificamos que em alguns casos a Nota Fiscal 
das mercadorias esta sendo atestada pela Sra. Aline Tizo Maltezo (Diretor Administrativo 
de Saúde), porém, através da visita in loco foi nos revelado que ela não possui a ARP 
firmada pela municipalidade, onde a conferência é feita apenas pelo produto entregue 
versus Nota Fiscal, sendo assim, fica evidente que estamos S.M.J dependentes da boa fé 
das empresas fornecedoras dos produtos, já que a servidora que esta conferindo as 
aquisições não tem o mínimo necessário para a devida análise (produto entregue pela 
empresa X produto registrado na ARP), sendo assim, solicito sejam encaminhados a 
referida servidora as ARPs firmadas ou as propostas readequadas (após lances), visando 
dar as condições necessárias para a fiscalização dos materiais entregues. 

Diante do exposto, recomendo que sejam verificadas antes do atesto das notas 
fiscais, se esta contém todas as informações necessárias (especificações do produto, 
marca, lote, validade, quantidade), análise esta que deverá ocorrer paralelamente ao que 
consta na ARP firmada, caso haja divergência ou falta de informações alertar o superior 
responsável sobre o fato e notificar a empresa sobre as inconsistências através de registro 
próprio.  

      Sendo o que nos apresenta no momento, elevo votos de real estima. 

Atenciosamente, 

 
Adm. Pamela Rafaela Eger 
CONTROLADORA INTERNA 
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