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ACÓRDÃO 037/2021 – PLENÁRIO DA CONTROLADORIA
 

 
Processo SEI:   76734/2021
 
 
Interessado:  AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA
                      SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
 
 
Assunto:       Instauração de Verificação nº 006/2021
 
 
I - RELATÓRIO
 
Trata-se de relatório que apresenta os resultados de análise realizada sobre o Contrato nº 021/2020, relativo à Ata de Registro de Preços nº
21/2020 – Processo nº 003/2020 firmado com a empresa Solar Materiais Elétricos conforme decisão exarada no processo administrativo nº
650165/2020 e SEI nº 22165/2020, homologada e publicada no Diário Oficial do Município, edição do dia 21/07/2020, referente ao Pregão nº
002/2020.
 
A maioria das solicitações de prestação de serviços realizadas pela população ocorre através da central de atendimento 156, assim como foi
identificado também solicitações formalizadas, em sua grande maioria pelos vereadores.
 
O planejamento para a realização do atendimento das solicitações de serviços se faz mediante Ordem de Serviço, levando em conta localidades
próximas, otimizando dessa forma os trabalhos.
 
Considerando o grande volume de Ordens de Serviços encaminhadas, esta equipe de inspeção optou por analisar por amostragem, destacando
que apesar de haver várias solicitações para troca de lâmpada referente ao mesmo local, é informado nas demais ordens de serviço o número do
processo ao qual o serviço foi atendido.
 
Vale destacar os esclarecimentos que a UGC da AFEPON encaminhou através do SEI 71428/2021, conforme abaixo:
 

O acompanhamento do contrato/ata é realizado pelos fiscais do contrato com apresentação de relatório;
O controle de recebimento dos materiais é efetuado através do Termo de Conferência Técnica de Recebimento de Materiais;
Os pagamentos foram realizados quando todos os requisitos exigidos foram cumpridos e com a devida autorização da gestora da entidade.

 
De acordo com o informado pela AFEPON o controle de estoque é feito diariamente de forma manual através de fichas individuais, porém já foi
iniciado o processo de inclusão de forma digital do estoque no Sistema Elotech. Encontra-se na fase final de contagem física dos itens para
concluir a alimentação do banco de dados com as informações referente às quantidade e valores.
 
A UGC acompanhou a execução do contrato/ata e informa que está em conformidade com os procedimentos de controles internos, e que os
materiais recebidos foram e estão sendo aplicados na manutenção da iluminação pública do Município de Ponta Grossa.
 
A presente inspeção teve como objetivo analisar o contrato/ata celebrado para a   aquisição eventual de materiais elétricos para manutenção da
iluminação pública do Município de Ponta Grossa.   
           
Considerando o escopo que a equipe de inspeção definiu e a análise do universo estipulado, percebe-se que as fases de acompanhamento do
contrato, desde a sua assinatura até os devidos pagamentos, estão sendo realizadas pelos fiscais de contratos, assim como pela UGC. 
 
Vale ressaltar que alguns procedimentos encontram-se em fase de transição de manual para digital, demonstrando interesse em tornar as ações
mais transparentes e próximas do indicado pela legislação para administração pública.
 
VOTO
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Em razão de todo o exposto, por unanimidade decidem os membros desse Plenário pela aprovação do Relatório de Auditoria da Instauração de
Verificação nº 09/2021.
 
CONCLUSÃO
Diante do exposto, ACORDAM os Membros do Plenário da Controladoria Geral do Município de Ponta Grossa, em decisão unânime, acolher o
relatório, nos termos da fundamentação.
 
Votaram nos termos acima, a Controladora Geral Interina do Município e Subcontroladora de Contratos e Convênios – Joana Dara de Oliveira
Maior; a Chefe de Gabinete da Prefeita – Cliciane Lúcia Garczarek Torres Pereira; o Secretário Municipal de Fazenda – Cláudio Grokoviski; o
Secretário de Administração e Recursos Humanos – Maurício Silva; o Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento – Celso Augsto Sant
´Anna; a Subcontroladora de Auditoria - Maria de Lurdes Costa Pellissari; a Subcontroladora de Contabilidade - Maria Margarida Wenzel e o
Subcontrolador Administrativo - Maurício César Souza Lara.
 
 
                                                                                                                            

           CGM, 15 de dezembro de 2021.
 
 

(assinado eletronicamente)
JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR

Controladora Geral Interina do Município
 

       
(assinado eletronicamente)

CLICIANE LÚCIA GARCZARECK TORRES PEREIRA
Chefe de Gabinete da Prefeita

 
 

(assinado eletronicamente)
CLÁUDIO GROKOVISKI

Secretário Municipal de Fazenda
 
 

(assinado eletronicamente)
MAURÍCIO SILVA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
 
 

(assinado eletronicamente)
CELSO AUGUSTO SANT’ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento
 
 

(assinado eletronicamente)
MARIA DE LURDES COSTA PELLISSARI

Subcontroladora de Auditoria
 
 

(assinado eletronicamente)
MARIA MARGARIDA WENZEL

Subcontroladora de Contabilidade
 
 

(assinado eletronicamente)
MAURÍCIO CESAR SOUZA DE LARA

Subcontrolador Administrativo
 
 

(assinado eletronicamente)
JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR

Subcontroladora de Contratos e Convênios
 

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO CESAR SOUZA LARA, Subcontrolador Administrativo, em 16/12/2021, às 16:45, horário oficial de
brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LURDES COSTA PELISSARI, Subcontroladora de Auditoria, em 16/12/2021, às 16:45, horário oficial
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de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO SILVA, Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, em 16/12/2021, às 16:50,
horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR, Controladora Geral do Município, em 16/12/2021, às 16:55, horário
oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MARGARIDA WENZEL, Subcontroladora de Contabilidade, em 17/12/2021, às 09:30, horário oficial de
brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA, Chefe de Gabinete, em 21/12/2021, às 18:06, horário
oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO GROKOVISKI, Secretário Municipal da Fazenda, em 22/12/2021, às 10:56, horário oficial de brasília,
conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por CELSO AUGUSTO SANT'ANNA, Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento, em 22/12/2021, às
15:05, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar informando o código verificador 1860341 e o código CRC
A0152EB4.


