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I - INTRODUÇÃO 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº. 002/UCI/2019 
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre atos e consequentes fatos de 
gestão ocorridos na Unidade Auditada, no período de 02/01/2019 a 31/05/2019. 

 
 
II - ESCOPO 

Os trabalhos foram realizados na Sede do Paço Municipal no período de 
12/06/2019 a 16/08/2019 em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao 
serviço público, objetivando o acompanhamento preventivo dos atos e fatos de gestão 
ocorridos no período de abrangência do trabalho. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

De acordo com o escopo definido pela equipe de auditoria, e em face dos exames 
realizados por amostragem, foi efetuada a seguinte análise: 

 Sistema de Controle Interno - Avaliação da estrutura de controles internos em 
nível de atividade, qual seja, a área de Contratações Públicas, abordando aspectos 
essenciais relacionados às atividades de controle aplicadas sobre uma amostra de 
processos, abrangendo as categorias de objetivo operacionais e de conformidade da área 
avaliada.  

 

III - RESULTADOS DOS TRABALHOS  

Com base em elementos de conhecimento prévio sobre a unidade auditada e 
ainda, considerando o Planejamento Anual de Auditoria da Controladoria Interna do 
Município, apresenta-se a seguir o resultado dos trabalhos de avaliação dos controles 
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internos.  

 
1. ANÁLISE GERENCIAL 

A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a 
controles diversos, incluindo os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, 
denominados controles internos.  

A existência e efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos 
municípios é uma obrigação estatuída pela Constituição Federal de 1988 (art. 31). A 
finalidade desses controles é garantir que a administração atue em consonância com 
princípios constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar 
o melhor aproveitamento dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à 
população. 

Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar os sistemas de controles 
internos do município de Carlinda - MT, na atividade de contratações públicas, bem como 
fornecer subsídios para estruturá-los e/ou aprimorá-los, em busca da melhoria da 
governança na gestão municipal. 

Neste trabalho, foi utilizado o Questionário de Avaliação de Controles Internos 
(QACI) para coleta de dados junto a gestão municipal, no que se refere aos controles 
internos existentes na atividade de contratação pública. O QACI foi confeccionado com base 
nos conceitos e terminologias constantes nas Normas de Controle Interno do Escritório 
Geral de Contabilidade dos Estados Unidos (GAO – Ferramenta de Gestão e Avaliação de 
Controle Interno), que foi construído com fundamento na metodologia delineada no modelo 
de referência do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(Coso I – Estrutura integrada de controles internos). 

Por relevante, cabe destacar que a responsabilidade por conceber, implantar, 
manter e monitorar controles internos para assegurar os objetivos acima mencionados é da 
Entidade Pública, cabendo ao órgão de controle interno avaliar a qualidade desses 
controles. Ademais, a ausência ou insuficiência dos controles internos representa a principal 
causa dos achados de auditoria presentes neste relatório, demandando uma atuação 
preventiva da gestora municipal para implementação de controles adequados e efetivos à 
atividade de contratação pública no município de Carlinda - MT. 

Preliminarmente apresenta-se a matriz de risco e controle, cada atividade relevante 
representa um ponto-chave de risco que necessita ser mitigado, sendo assim, é necessário 
identificar os riscos relevantes, para então estabelecer quais controles internos a gestão 
precisará adotar para o gerenciamento dos riscos, esses riscos caso se concretizem irão 
afetar negativamente os objetivos da atividade auditada. 

Abaixo segue as principais atividades a serem auditadas: 

 
 

1 – Atividade Relevante: Identificação da necessidade de bens e serviços. 

Objetivo: Garantir que as demandas sejam justificadas e fundamentadas a partir de um documento padrão de oficialização da 
demanda, com identificação de quem declarou essa necessidade. 

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES – CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 
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Risco Controle Interno Sugerido 

R#01 - Ausência de documento padrão de oficialização da 
demanda que origina a contratação, levando a contratação que 
não atende a uma necessidade da organização, com 
consequente desperdício de recursos públicos. 

CT#01.01 – Documento padrão explicitando a necessidade 
a ser atendida e a justificativa de escolha da solução, em 
termos de demanda de contratação ou aquisição. 

2 – Atividade Relevante: Setor específico com atribuições definidas 

Objetivo: Assegurar objetividade e especialização quando do acompanhamento das atividades e correta separação de 
responsabilidades pela execução das tarefas. 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#02 - Licitações realizadas sem 
existência de setor específico com 
atribuições definidas, levando a 
contratações desvantajosas para a 
Administração (e.g., objetos mal 
especificados, modelo que não 
permite adequada gestão 
contratual, preços elevados), com 
consequente desperdício de 
recursos (e.g., financeiro, pessoal) 
públicos. 

CT#02.01 – Setor de licitações e contratos com servidores em quantidade e 
qualificação adequadas à execução das atividades. 

CT#02.02 – Setor de licitações e contratos com adequada estrutura de recursos 
materiais, financeiros e tecnológicos necessários ao desempenho de suas atribuições 

CT#02.03 – Selecionar colaboradores ocupantes de funções-chave por meio de 
processo formal, transparente e com base na competência.  

CT#02.04 – Para municípios com mais de 100.000 habitantes, instituir comitê de 
direção estratégica, políticas e acompanhamento da gestão institucional, com 
atribuição de priorização e acompanhamento das aquisições que instrumentalizam a 
implementação das ações organizacionais que geram maior valor para a sociedade. 

 

3 – Atividade Relevante: Elaboração do Plano Anual de Aquisição 

Objetivo: Estabelecer diretrizes estratégicas para nortear a gestão de aquisições no exercício, bem como informar os 
fornecedores interessados para que estes se organizem no sentido de melhor atender às necessidade da administração. 

Risco Controle Interno Sugerido 
R#03 - Inexistência de plano anual de aquisições, levando a 
contratações que não contribuam para o cumprimento dos 
objetivos estratégicos da organização, com consequente 
ineficiência na prestação dos serviços públicos à sociedade 

CT#03.01 –Plano anual de aquisição da organização 

 

4 - Atividade: Elaboração de um manual de normas e procedimentos para a atividade de licitação. 

Objetivo: Garantir que sejam normatizadas e padronizadas as atividades relacionadas a área de licitação. 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#04 - Contratação conduzida 
sem estabelecimento de 
manual de normas e 
procedimentos, levando a 
erros e omissões por parte dos 
diversos atores envolvidos na 
execução do processo de 
contratação, com consequente 
obtenção de contrato com baixa 
qualidade 

CT#04.01– manual de normas definindo os procedimentos a serem adotados na execução 
das principais atividades relacionadas à licitação na Unidade, com especial destaque para: 
(a) os procedimentos que devem ser executados; (b) os itens que devem ser verificados; 
(c) a indicação dos dispositivos legais que tratam especificamente sobre a atividade; (d) a 
previsão de identificação dos responsáveis pela execução, revisão e supervisão dos 
procedimentos. 

CT#04.02– Listas de verificação para auxiliar as atividades desenvolvidas pelo pregoeiro 
ou comissão de licitação durante na fase de seleção de fornecedor. 

CT#04.03– Normatizar a obrigatoriedade da utilização dessas listas, as quais devem ser 
acostadas aos autos dos processos licitatórios. 

 

5 – Atividade Relevante: Registros Cadastrais 

Objetivo: Dispor de registro dos fornecedores de bens, executores de obras e serviços para simplificar os procedimentos de 
habilitação nas licitações. 

Risco Controle Interno Sugerido 
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R#05 –Licitações realizadas sem a existência de cadastro de 
fornecedores, levando a falta de informações gerenciais dos potenciais 
contratados, com consequente descumprimento de norma legal/princípio 
da isonomia e atraso na realização dos certames. 

CT#05.01 – Registros cadastrais dos 
fornecedores, com dados relativos ao perfil do 
licitante.  

 

6 – Atividade Relevante: Padronização de especificações técnicas dos bens e serviços mais comuns. 

Objetivo: Garantir que as aquisições observem o princípio da padronização. 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#06- Contratações sem padronização das especificações 
técnicas dos bens e serviços mais utilizados nos processos de 
aquisição, levando a multiplicidade de esforços para elaborar 
especificações técnicas de contratações semelhantes, com 
consequente dificuldade na obtenção de preço de referência ante 
a singularidade das especificações; qualidade ruim dada uma 
especificação mal elaborada. 

CT#06.01 - Padronização de especificações Técnicas 
dos bens e serviços mais utilizados (Medicamentos, 
gêneros alimentícios, combustíveis, pneus, limpeza, 
vigilância, com apoio das diversas áreas da Entidade, 
para uso da equipe de planejamento da contratação nas 
licitações  

 
7 – Atividade Relevante: Padronização do planejamento em contratação direta 
Objetivo: Assegurar que sejam elaborados nas contratações diretas (dispensa e inexigibilidade de licitação) os mesmos 
artefatos (modelos) utilizados na planejamento de contratação das licitações. 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#07- Dispensa ou inexigibilidade sem elaboração dos mesmos 
artefatos necessários para as contratações realizadas por meio de 
licitação (Termo de Referência ou Projeto Básico), levando a 
contratação direta que não permite selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração, com consequente não recebimento do 
objeto que satisfaça às necessidades que originaram a contratação. 

CT#07.01–Plano de trabalho/Termo de 
Referência elaborado para contratações realizadas 
por meio de dispensa e inexigibilidade de licitação 

 

8 – Atividade Relevante: Elaboração do Termo de Referência 

Objetivo: Garantir que as demandas da Entidade sejam elaboradas após estudos técnicos preliminares materializados no 
Termo de Referência/TR-Projeto Básico/PB 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#08- Contratações realizada por licitação sem padronização 
do Termo de referência (TR) ou projeto básico (PB), 
levando a multiplicidade de esforços para realizar 
planejamento de licitação de objetos correlatos, com 
consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) 
públicos. 

CT#08.01 - Modelos de Termos de Referência de 
aquisição com elementos mínimos necessários ao 
cumprimento das normas aplicáveis ao processo de 
Planejamento da Contratação, podendo utilizar os 
modelos da AGU como referência. 

 

9 – Atividade Relevante: Estimativa de quantidade de bens e serviços 

Objetivo: Garantir a disponibilidade dos bens e serviços previamente selecionados nas quantidades adequadas e no tempo 
oportuno para atender as necessidades da Organização 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#09- Falta de método para quantificação de bens e 
serviços a serem adquiridos, levando a estimativas de 
quantidades inadequadas, com consequente desperdício 
de recursos financeiros por sobra ou falta de bens e 
serviços. 

CT#09.01 - Normativo estabelecendo método consistente 
para elaboração de estimativas de quantidade de bens e 
serviços, a fim de orientar as equipes de planejamento das 
contratações da Unidade, inclusive nos casos de contratações 
diretas. 

10 - Atividade Relevante: Disponibilidade Orçamentária 
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Objetivo da Atividade: Produzir informações que possibilitem tomada de decisões em relação às dotações orçamentárias 
disponíveis no exercício 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#10- Ausência de informações sobre a situação das 
contratações (e.g., planejada, licitada, contratada), sobre os 
valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação 
disponível (e.g., por meio de uma planilha), levando a 
indisponibilidade orçamentária, com consequente 
impossibilidade de contratação; pagamento sem cobertura 
orçamentária; reconhecimento de dívidas; etc. 

CT#10.01- Controle manual ou eletrônico das informações 
sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, incluindo 
informações atualizadas sobre a situação de cada contratação 
da organização (planejada, licitada, contratada), sobre os 
valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação 
disponível. 

 

11 – Atividade Relevante: Normatização de critérios para pesquisa de preços 

Objetivo: Garantir que as pesquisas de preços reflitam os preços praticados no mercado 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#11 - Coleta insuficiente de preços;falta de método 
para tratar os preços obtidos; falta de capacitação dos 
servidores,levando a estimativas de preços 
inadequadas, com consequente aceitação de preços 
acima da faixa praticada no mercado (sobrepreço) ou 
superfaturamento; demora na realização da pesquisa de 
preços e por consequência, da licitação; itens 
fracassados por preço inferior ao mercado. 

CT#11.01 - Normativo estabelecendo procedimento 
consistente para elaboração de estimativas de preço, a fim de 
orientar as equipes de planejamento das contratações da Unidade, 
inclusive nos casos de contratações diretas e adesões a atas de 
registro de preço. 

CT#11.02 - Capacitar os servidores envolvidos no processo de 
elaboração de pesquisas de preços na entidade. 

 

12 – Atividade Relevante: Elaboração do edital e minuta do contrato 

Objetivo: Garantir que a elaboração do edital atenda à legislação, observando o princípio constitucional da isonomia.  

Risco Controle Interno Sugerido 

R#12 - Licitações realizadas com editais não padronizados, 
levando a multiplicidade de esforços para realizar licitações 
de objetos correlatos (e.g., aquisição de medicamentos, 
gêneros alimentícios, pneus, combustível, etc), com 
consequente esforço desnecessário para elaborar editais e 
repetição de erros (e.g., ante o "reaproveitamento de editais") 

CT#12.01 -Modelos de editais de licitação, check-list, 
atas de registro de preços e contratos de aquisição com 
elementos mínimos necessários ao cumprimento das normas 
aplicáveis ao processo de seleção e contratação das 
empresas, podendo utilizar os modelos da AGU como 
referência. 

 
 

13 – Atividade Relevante: Elaboração de Parecer Jurídico 

Objetivo: Garantir que a aprovação da minuta do edital e anexos sejam feitos em conformidade com a legislação que trata 
de licitações e contratos. 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#13 - Falta de sistematização (Check-list) sobre o 
que deve ser verificado na análise da assessoria 
jurídica, levando a emissão de parecer jurídico com 
fundamentação desarrazoada, absurda ou 
claramente insuficiente, com consequente 
ineficiência e repetição de erros; recursos e 
impugnações; prática de ato irregular. 

CT#13.01- Lista de verificação para atuação da consultoria jurídica 
na emissão de pareceres de que trata o art. 38, parágrafo único, da 
Lei 8.666/1993, podendo adotar os modelos estabelecidos pela 
Advocacia-Geral da União. 

CT#13.02 - Parecer jurídico que evidencie que as minutas de edital 
e anexos foram encaminhadas e apreciadas previamente pela 
assessoria jurídica, em cumprimento ao art. 38 da Lei nº 8.666/93. 

 
14 – Atividade Relevante: Publicidade do edital  
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Objetivo: Garantir que o edital de licitação seja devidamente divulgado, em observância aos princípios constitucionais da 
isonomia e da publicidade. 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#14- Ausência de padrão 
para a publicação dos 
avisos de licitação (Check-
list), levando a publicações 
intempestivas ou com 
informações incompletas, 
com consequente recursos e 
impugnações; restrição à 
competitividade e falta de 
isonomia.  
 
 

CT#14.01 – Lista de verificação (Check-list) com a relação de meios de publicação, de 
acordo com a modalidade e tipo de licitação 
CT#14.02– Comprovantes de publicação de edital de licitação nos meios previstos no art. 21 
da Lei n. 8.666/93, anexados no processo licitatório. 

CT#14.03– Publicação de todos os documentos que integram os processos de aquisição (e.g., 
solicitação de aquisição, estudos técnicos preliminares, estimativas de preços, pareceres 
técnicos e jurídicos etc.) na internet, a menos dos considerados sigilosos nos termos da lei, 
em atenção aos arts. 3°, I a V, 5º, 7º, VI e 8º, §1º, IV e §2º, da Lei 12.527/2011. 

CT#14.04– Divulgação na internet do plano anual de aquisições e agenda de compromissos 
públicos do principal gestor responsável pelas aquisições. 

 
15 – Atividade Relevante: Elaboração de políticas de aquisições 
Objetivo: Elaborar um conjunto de diretrizes estratégicas que orientam escolhas nos processos de licitação. 

Risco Controle Interno Sugerido 
R#15 - Contratações realizadas sem elaboração de políticas de aquisição 
(compras, estoque, sustentabilidade e compras conjuntas), levando a 
contratações que não contribuam para o cumprimento dos objetivos 
estratégicos da organização e das finalidades da licitação, com 
consequente ineficiência na prestação dos serviços públicos à sociedade. 

CT#15.01 – Política de compras, estoque, 
sustentabilidade e compras conjuntas na 
Entidade. 

 

16 – Atividade Relevante: Designação de CPL, pregoeiro e equipe de apoio 

Objetivo: Garantir que o processo licitatório seja conduzido por CPL, pregoeiro e equipe de apoio nos termos definidos na 
lei de licitação. 

Risco Controle Interno Sugerido 
R#16 - Licitações realizadas sem normas e procedimentos sobre 
composição e funcionamento da CPL e pregoeiro/equipe de 
apoio, levando a composição irregular e atuação negligente, 
conivente ou deficiente, com consequente processamento do certame 
em desacordo com as finalidades da licitação; direcionamento, 
conluio, fraudes, etc. 

CT#16.01–Normativo estabelecendo critérios e 
procedimentos para designação e formas de atuação 
da CPL, pregoeiro e equipe de apoio, observando os 
limites legais e rodízio entre os seus membros. 

 

17 – Atividade Relevante:Análise dos documentos e comportamentos das licitantes  

Objetivo:Garantir que o processo licitatório seja realizado em obediência ao princípio constitucional da isonomia, sem 
ocorrência de fraudes e conluios. 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#17- Contratações sem rotinas de 
verificação de elementos que 
comprometem o caráter 
competitivo, levando a adoção de 
práticas anticompetitivas entre as 
empresas licitantes, com consequente 
conluio e fraude à licitação, 
sobrepreço e superfaturamento 

CT#17.01 –Listas de verificação (Check-List) de elementos que comprometem o 
caráter competitivo (vínculos, documentos falsos, incoerências e inconsistências), 
anexando no processo licitatório os procedimentos aplicados  
CT#17.02 – Apresentação pelas licitantes de declaração formal informando que a 
proposta foi elaborada de forma independente (declaração de independência de 
propostas) 

CT#17.03 – Capacitar os servidores envolvidos na licitação em técnicas de 
detecção de fraudes em licitação 

 

18 – Atividade Relevante: Consulta a registros impeditivos de contratação 

Objetivo: Garantir que o processo licitatório seja realizado em conformidade com a legislação, evitando a contratação de 
empresas impedidas, inidôneas e suspensas 

Risco Controle Interno Sugerido 
R#18 – Certame conduzido sem verificação, durante a fase de habilitação, de 
registros impeditivos da contratação, pesquisando as bases de dados disponíveis 
de fornecedores suspensos, inidôneos e impedidos, levando a participação e 
contratação de empresas com registro de penalidades (inidôneas, suspensas, 

CT#18.01 – Verificação, durante 
habilitação, de registros impeditivos 
da contratação 
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impedidas, etc.), com consequente prática de conduta criminosa, ao admitir à 
licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo 
 

19 – Atividade Relevante: Habilitação e Julgamento das propostas 

Objetivo: Garantir julgamento das propostas de habilitação e de preços seja realizado em conformidade com o Estatuto de 
licitações e Contratos 

Risco Controle Interno Sugerido 
R#19 – Licitação realizada sem designação formal de equipe técnica para 
auxiliar a CPL/Pregoeiro na análise da documentação de habilitação e 
propostas de preços nas licitações para contratação de objetos mais 
complexos (Obras, Tecnologia da Informação – TI,  medicamentos, por 
exemplo), levando a exame inadequado dos documentos de habilitação e 
propostas de preços, com consequente seleção de empresas sem capacidade 
técnica, operacional, econômica e financeira; recursos e impugnações; atraso 
na conclusão da licitação. 

CT#19.01 – Designação formal de equipe 
técnica para auxiliar a CPL ou Pregoeiro na 
análise da documentação de habilitação e 
propostas de preços nas licitações para 
contratação de objetos mais complexos 
(Obras, TI, medicamentos, por exemplo) 

 

20 – Atividade Relevante: Acompanhamento gerencial das etapas do processo licitatório. 

Objetivo: Produzir informações que possibilitem aos gestores a tomada de decisões; avaliar o desempenho na execução das 
atividades de licitação. 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#20 - Ausência de acompanhamento dos prazos 
das etapas da licitação (tempo médio gasto em: 
requisição, emissão de pareceres técnicos e 
jurídicos, elaboração de orçamento, redação do 
edital, habilitação, julgamento,  homologação, 
etc.), levando a falta de informações gerenciais da 
atividade de licitação, com consequente 
comprometimento dos objetivos estratégicos da 
organização e impossibilidade de avaliação do 
desempenho do setor de licitações. 

CT#20.01- Acompanhamento processual por meio de sistema das fases 
da licitação (requisição, emissão de pareceres técnicos e jurídicos, 
elaboração de orçamento, aprovação da autoridade competente, 
redação do edital, aprovação jurídica, habilitação, julgamento, 
homologação, etc.); 

CT#20.02- Plataforma para operar processos de aquisição, com 
alertas que possam indicar a ocorrência de vínculo entre licitantes; ME 
e EPP com faturamento superior ao limite utilizando benefício 
indevidamente; vínculo entre licitante e servidor; empresa punida com 
inidoneidade, suspensão e impedimento; itens da licitação com 
sobrepreço; etc.  

 

21 - Atividade: Reunião de iniciação do contrato 

Objetivo: Realizar reunião de iniciação do contrato e adotar providências para a inserção da contratada na organização (e.g., 
credenciamento dos colaboradores). 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#21 – Contrato iniciado sem reunião para deixar claro os elementos 
básicos da contratação, levando a diferenças de entendimentos e 
expectativas entre as partes, com consequente atraso durante a 
execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos 
com entendimento divergente. 

CT#21.01 – Ata de realização de reunião de 
iniciação prevista no modelo de gestão do 
contrato e documentação de todos os 
esclarecimentos realizados, a qual deve ser 
assinada por representantes das partes 
contratantes. 

 

22 – Atividade Relevante: Publicação dos extratos de contratos 

Objetivo: Execução do contrato somente após a devida publicação na imprensa oficial 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#22 – Ausência de padrão para publicação dos extratos de contrato 
na imprensa oficial (Check-list, planilha, etc), levando a publicações 
intempestivas ou incompletas dos contratos, com consequente falta de 
transparência dos instrumentos celebrados e comprometimento da 
eficácia dos contratos. 

CT#22.01 – Check-list ou controle 
manual/eletrônico dos prazos legais de 
publicação na imprensa oficial, anexando os 
comprovantes de publicação no termo de 
contrato. 

 

23 – Atividade Relevante: Disponibilização da Garantia Contratual 
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Objetivo: Execução contratual somente após apresentação de garantia idônea para assegurar o ressarcimento de eventuais 
prejuízos decorrentes de falhas em sua execução. 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#23– Contratos celebrados sem listas de verificação com os 
requisitos mínimos para apresentação das garantias 
contratuais, levando a aceitação de garantias inidôneas, com 
consequente prejuízo ao erário decorrente de inexecução 
contratual e impossibilidade de ressarcimento. 

CT#23.01 – Listas de verificação para formalização dos 
contratos e apresentação de garantia contratual, de 
modo que o servidor responsável tenha um referencial 
claro para atuar na fase da referida formalização. 

 

24 – Atividade Relevante: Formalização dos Papéis da fiscalização contratual 

Objetivo: Formalização dos papéis dos atores que devem atuar na fase de fiscalização do contrato. 

Risco Controle Interno Sugerido 
R#24 – Contratação conduzida sem nomeação dos atores que devem 
atuar na fiscalização do contrato, levando a questionamento da 
legitimidade dos atos praticados na execução do contrato, com 
consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato pela 
atuação dos agentes públicos sem designação 

CT#24.01 – Nomeação pela autoridade 
competente dos representantes da organização 
que atuarão na fiscalização do contrato, 
assim como seus substitutos eventuais. 

 

25 – Atividade Relevante: Capacidade e disponibilidade para fiscalizar 

Objetivo: Atuação de fiscais de contrato com tempo disponível e capacidade para exercer suas atividades. 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#25 –Contratação conduzida por fiscais de contrato 
designados sem competências necessárias e tempo 
suficientes para desempenhar as atividades, levando a 
fiscalização inadequada dos aspectos sob sua responsabilidade, 
com consequente não detecção de descumprimento do contrato 
pela contratada; responsabilização solidária da Administração 
pelos encargos previdenciários e subsidiária pelos encargos 
trabalhistas; Impossibilidade de responsabilizar as partes do 
contrato. 

CT#25.01 – Fiscais de contrato com capacitação 
adequada e tempo disponível para exercer os vários 
papéis na fiscalização contratual 

CT#25.02 – Representante da administração que for 
nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual 
que não detenha competências para tal notifica 
formalmente autoridade que o nomeou sobre sua falta de 
competência. 

 

26– Atividade Relevante: Alterações Contratuais 

Objetivo: Alterações do contrato realizadas em conformidade com as cláusulas definidas no instrumento, legislação e 
jurisprudência dos Tribunais. 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#26 –Ausência de lista de verificação para avaliar a conformidade 
das alterações contratuais (Termo Aditivo) com exigências legais; 
inexistência de planilha/sistemas com controle dos prazos de vigência dos 
contratos, levando a alterações contratuais fora do prazo, sem 
justificativas, com consequente execução do objeto sem cobertura 
contratual; contrato verbal. 

CT#26.01 – Lista de verificação (check list) 
com a finalidade de verificar a conformidade 
das alterações contratuais (Termo 
Aditivo/Apostilamento) com as formalidades 
legais. 

 
27– Atividade Relevante: Controle da ata de registro de preços 
Objetivo: Garantir que as aquisições de bens por meio de Sistema de Registro de Preços sejam realizadas nas quantidades, 
especificações e preços registrados em Ata de Registro de Preços - ARP. 

Risco Controle Interno Sugerido 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 
Gestão 2017 – 2020 

________________________________________________________________________________ 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 - E-mail: 
prefeituradecarlinda@yahoo.com.br – site: www.pmcarlinda.amm.org.br  

R#27 – Aquisição de bens e serviços por meio de SRP sem 
controle (manual ou eletrônico) do saldo das Atas de 
Registro de Preços – ARP, levando a gestão irregular da ARP, 
com consequente aquisição de bens e serviços não contemplados 
em ata, superiores ao limite pelo contratante e pelos caronas, etc. 

CT#27.01 – Controle (manual ou eletrônico) dos 
saldos/quantidades das atas de registro de preços, 
quantidade de adesões,  requisições de fornecimento, 
emissão de nota de empenho, comunicação com o 
fornecedor, etc. 

 

28– Atividade Relevante:Recebimento provisório e definitivo do objeto 

Objetivo: Realização de pagamentos somente após a efetiva execução contratual e recebimento provisório e definitivo do 
objeto. 

Risco Controle Interno Sugerido 
R#28 – Inexistência de critérios definidos na fase de planejamento da 
contratação para realização dos aceites provisórios e definitivos, 
levando a inexecução total ou parcial do objeto e incompatibilidade 
entre o que foi realizado e as especificações ajustadas no contrato, com 
consequente superfaturamento quantitativo ou qualitativo; pagamento 
por serviços não prestados. 

CT#28.01– Listas de verificação para os aceites 
provisório e definitivo elaborados na etapa de 
planejamento da contratação, de modo que o 
fiscal e a comissão de recebimento tenham um 
referencial claro para atuar na fase de fiscalização 
do contrato. 

 

29– Atividade Relevante: Responsabilização de Entes Privados 

Objetivo: Produzir informações que possibilitem a tomada de decisões em relação a empresas com possibilidades de 
penalização 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#29– Falta de normatização sobre condução de processo 
de penalização; ausência de capacitação dos servidores sobre 
responsabilização de entes privados, levando a 
descumprimento dos princípios do devido processo legal e do 
contraditório e ampla defesa; falta de penalizaçãocom 
consequente fragilidade na instrução processual de penalização 
de empresas; ineficácia do sistema sancionador; fortalecimento 
da cultura da impunidade. 

CT#29.01 – Normativo do processo administrativo 
para aplicação de penalidades por conduta irregular em 
processos licitatórios 

CT#29.02 – Capacitação dos agentes envolvidos com 
contratações sobre aplicação de penalidades 
administrativas a licitantes e fornecedores 

 

30– Atividade Relevante: Regularidade fiscal da contratada 

Objetivo: Verificação da regularidade fiscal da contratada antes da realização de cada pagamento 

Risco Controle Interno Sugerido 
R#30–Pagamentos realizados sem consulta à regularidade 
fiscal do contratado, levando a pagamento a fornecedor em 
débito com a fazenda pública, com consequente 
impossibilidade de a administração rescindir o contrato por 
descumprimento de cláusula contratual (manutenção das 
condições de regularidade) e dificuldade de a fazenda se 
ressarcir de valores devidos. 

CT#30.01 – Fiscal (administrativo) realiza consulta para 
verificar a manutenção da regularidade fiscal antes de 
cada pagamento e, em caso de irregularidade, executa os 
procedimentos previstos no contrato.  

 

31– Atividade Relevante: Segregação de Funções 

Objetivo: Garantir que as atividades desempenhadas pelos servidores envolvidos nas contratações públicas sejam realizadas 
observando o princípio da segregação de função. 

Risco Controle Interno Sugerido 
R#31–Aquisição realizada sem a correta distribuição de papéis e 
responsabilidade entre os atores (Organograma e Regimento 
Interno, políticas e procedimentos), levando a execução de 
atividades e funções incompatíveis pela mesma pessoa, com 
consequente erros, fraudes, desperdícios em decorrência da atividade 
desempenhada por uma área ou pessoa sem a checagem por outra. 

CT#31.01 – Separação entre funções e  atividades 
consideradas incompatíveis, tais como autorização, 
aprovação, execução, controle e registro de 
operações. 

 

32– Atividade Relevante: Plano Anual de capacitação 

Objetivo: Contribuir de maneira preventiva e pedagógica com o aperfeiçoamento da gestão de riscos e controles internos na 
atividade de licitações e contratos das Entidades. 
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Risco Controle Interno Sugerido 

R#32 – Pessoal com 
qualificação inadequada, 
levando a contratações 
desvantajosas para a 
Administração (e.g., objetos 
mal especificados, modelo 
que não permite adequada 
gestão contratual, preços 
elevados), com consequente 
desperdício de recursos (e.g., 
financeiro, pessoal) públicos. 

CT#32.01 – Plano Anual de Capacitação para a organização, em especial, para 
aqueles que desempenham papeis ligados à área de aquisições, de modo a subsidiar 
melhorias no desenvolvimento de atividades nas áreas de suprimentos/compras, 
licitações/contratos e recebimento e atesto de serviços, bem como identificação de fraudes, 
conluios e outros ilícitos relacionados às contratações da entidade. 

CT#32.02– Medidas de incentivo à participação do público interno nos eventos de 
capacitação relacionados à gestão de aquisições na Entidade. 

CT#32.03– Material de referência atualizado (livros, revistas, consultoria especializada, 
etc) 

CT#32.04–Participação dos servidores da entidade em comunidade de prática em Compras 
Públicas, a exemplo daENAP (https://comunidades.enap.gov.br) e NELCA 
(www.nelca.vai.la). 

Fonte: Elaboração própria com base no RCA do TCU. 

 

2. DOS RISCOS A SEREM MITIGADOS 

Com base no modelo de matriz de riscos no setor de Contratações Públicas 
(apresentado acima), segue os principais riscos a serem mitigados no município de Carlinda: 

a) Atividade Relevante: Setor específico com atribuições definidas. 

Objetivo: Assegurar objetividade e especialização quando do acompanhamento das 
atividades e correta separação de responsabilidades pela execução das tarefas. 

Risco 2: Licitações realizadas sem existência de setor específico com atribuições 
definidas, levando a contratações desvantajosas para a Administração (e.g., objetos mal 
especificados, modelo que não permite adequada gestão contratual, preços elevados), com 
consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos. 

R.: Na municipalidade existe setor específico para a realização das licitações, 
porém, devido à priorização de outras áreas essenciais (saúde, educação, obras, etc), o 
setor ainda não conta com espaço físico ideal e de recursos tecnológicos suficientes para 
uma maior eficiência. 

No que tange a qualificação profissional, o setor necessita de uma atenção especial, 
para manter-se eficiente e atualizado.  

 

b) Atividade Relevante: Elaboração do Plano Anual de Aquisição. 

Objetivo: Estabelecer diretrizes estratégicas para nortear a gestão de aquisições no 
exercício, bem como informar os fornecedores interessados para que estes se organizem no 
sentido de melhor atender às necessidades da administração. 

Risco 3: Inexistência de plano anual de aquisições, levando a contratações que não 
contribuam para o cumprimento dos objetivos estratégicos da organização, com 
consequente ineficiência na prestação dos serviços públicos à sociedade 
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R.: O município não possui Plano Anual de Aquisições, porém, segundo informações 
da atual secretária de Administração e Finanças esta em pauta a sua implantação, tendo em 
vista a necessidade de se elaborar e publicar um planejamento para informar aos 
fornecedores interessados, que se organizem para melhor atender a Administração. 

Em entrevista, o setor de licitações ressalta que elaborou internamente um Plano 
Anual de Aquisições, mas que por conta das urgências e emergências, não consegue dar 
andamento ao seu cumprimento, situação que será melhor planejada para posterior 
implantação. 

 

c) Atividade Relevante: Elaboração de um manual de normas e procedimentos 
para a atividade de licitação. 

Objetivo: Garantir que sejam normatizadas e padronizadas as atividades relacionadas à 
área de licitação. 

Risco 4: Contratação conduzida sem estabelecimento de manual de normas e 
procedimentos, levando a erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na 
execução do processo de contratação, com consequente obtenção de contrato com baixa 
qualidade. 

R.: As normativas internas nº. 003/2008 e 10/2009 necessitam de atualização, pois 
hoje são insuficientes para garantir a adequada execução das atividades da licitação.  

Os servidores do setor estão trabalhando na atualização de uma nova normatização 
interna adequada aos procedimentos de controles sugeridos na matriz de riscos, visando 
propiciar uma maior qualidade nas aquisições e elencando as responsabilidades dos 
servidores que participam do processo de aquisições públicas (que atualmente não estão 
bem definidas nos atos normativos próprios). 

Todavia, desde o exercício de 2017, o setor já se utiliza de listas de verificação nos 
processos licitatórios, as quais são anexadas aos mesmos. 

Ressalta-se que a adequação da normatização interna é essencial para evitar que 
ocorram falhas na qualidade das aquisições, pois a aplicação de listas de verificação inibe a 
ocorrência de erros ou omissões facilmente detectáveis, assim é primordial que os 
procedimentos do departamento sejam normatizados. 

 

d) Atividade Relevante: Registros Cadastrais. 

Objetivo: Dispor de registro dos fornecedores de bens, executores de obras e serviços 
para simplificar os procedimentos de habilitação nas licitações. 

Risco 5: Licitações realizadas sem a existência de cadastro de fornecedores, levando a 
falta de informações gerenciais dos potenciais contratados, com consequente 
descumprimento de norma legal/princípio da isonomia e atraso na realização dos certames. 

R.: A municipalidade realiza o registro de fornecedores, porém o cadastro é feito 
somente com os fornecedores ganhadores, o procedimento não tem cunho de criar dados 
sobre o perfil dos fornecedores, mas, mera emissão de NAD’s. 
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e) Atividade Relevante: Padronização de especificações técnicas dos bens e 
serviços mais comuns. 

Objetivo: Garantir que as aquisições observem o princípio da padronização. 

Risco 6: Contratações sem padronização das especificações técnicas dos bens e 
serviços mais utilizados nos processos de aquisição, levando a multiplicidade de esforços 
para elaborar especificações técnicas de contratações semelhantes, com consequente 
dificuldade na obtenção de preço de referência ante a singularidade das especificações; 
qualidade ruim dada uma especificação mal elaborada. 

R.: O departamento de licitação vem padronizando as especificações 
(medicamentos, pneus, gêneros alimentícios), mas necessita que os mesmos sejam 
devidamente formalizados.  

 

f) Atividade Relevante: Elaboração do Termo de Referência. 

Objetivo: Garantir que as demandas da Entidade sejam elaboradas após estudos técnicos 
preliminares materializados no Termo de Referência/TR-Projeto Básico/PB. 

Risco 8: Contratações realizada por licitação sem padronização do Termo de 
referência (TR) ou projeto básico (PB), levando a multiplicidade de esforços para 
realizar planejamento de licitação de objetos correlatos, com consequente desperdício de 
recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos. 

R.: São elaborados termos de referência e projeto básico, todavia, estes necessitam 
atualização no que tange, aos detalhamentos, a fim de propiciar uma maior visibilidade com 
referência ao objeto, seus termos e condições de pagamento, critérios de aceitabilidade 
provisória e definitiva, entre outros. 
 

g) Atividade Relevante: Estimativa de quantidade de bens e serviços. 

Objetivo: Garantir a disponibilidade dos bens e serviços previamente selecionados nas 
quantidades adequadas e no tempo oportuno para atender as necessidades da 
Organização. 

Risco 9: Falta de método para quantificação de bens e serviços a serem adquiridos, 
levando a estimativas de quantidades inadequadas, com consequente desperdício de 
recursos financeiros por sobra ou falta de bens e serviços. 

R.: A municipalidade não dispõe de normativa que estabelece métodos para a 
mensuração das quantidades de bens e serviços a serem adquiridos. 
 

h) Atividade Relevante: Disponibilidade Orçamentária. 

Objetivo da Atividade: Produzir informações que possibilitem tomada de decisões em 
relação às dotações orçamentárias disponíveis no exercício. 

Risco 10: Ausência de informações sobre a situação das contratações (e.g., planejada, 
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licitada, contratada), sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação 
disponível (e.g., por meio de uma planilha), levando a indisponibilidade orçamentária, 
com consequente impossibilidade de contratação; pagamento sem cobertura orçamentária; 
reconhecimento de dívidas; etc. 

R.: As informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira podem ser 
verificadas com a junção de vários relatórios pelo sistema de contabilidade, mas, não é 
emitido pelo sistema de licitações um relatório gerencial consolidado que demonstre essas 
informações. 
 

i) Atividade Relevante: Publicidade do edital. 

Objetivo: Garantir que o edital de licitação seja devidamente divulgado, em observância 
aos princípios constitucionais da isonomia e da publicidade. 

Risco 14: Ausência de padrão para a publicação dos avisos de licitação (check-list), 
levando a publicações intempestivas ou com informações incompletas, com consequente 
recursos e impugnações; restrição à competitividade e falta de isonomia. 

R.: Em que pese a municipalidade não tenha normatizado os prazos das 
publicações dos editais de licitação, verifica-se que as publicações são realizadas o sítio 
eletrônico do município, AMM e Diário de Contas do TCE.  

As publicações (ressalvados os extratos dos contratos elaborados em Janeiro/2019) 
são tempestivas, a única falha observada ocorre quando se trata de convênios oriundos de 
recursos federais, cujos extratos não estão sendo publicados no Diário Oficial da União. 
Verificamos que alguns Ministérios aprovaram o processo, mesmo com publicações 
realizadas nos sítios supracitados (AMM e DOC/TCE), porém, o ideal é seguir as orientações 
do ilustre doutrinador Marçal Justen Filho:  

“quando a futura contratação envolver verbas federais ou garantias prestadas 
por instituições federais, deverá ocorrer a divulgação tanto no Diário Oficial da 
União quanto no órgão de imprensa oficial da ‘respectiva unidade federativa’”. 
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. 12. ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 239.) 
 

Tal situação demonstra a necessidade de implantação de normativas internas 
tratando sobre o assunto. 

Ressalta-se que os processos estão todos dispostos (na íntegra) no sítio eletrônico 
do município e os respectivos comprovantes de publicação constam anexados aos autos. 

 

j) Atividade Relevante: Elaboração de políticas de aquisições. 

Objetivo: Elaborar um conjunto de diretrizes estratégicas que orientam escolhas nos 
processos de licitação. 

Risco 15: Contratações realizadas sem elaboração de políticas de aquisição 
(compras, estoque, sustentabilidade e compras conjuntas), levando a contratações 
que não contribuam para o cumprimento dos objetivos estratégicos da organização e das 
finalidades da licitação, com consequente ineficiência na prestação dos serviços públicos à 
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sociedade. 

R.: A municipalidade não dispõe de uma Política expressa de compras, estoque e 
sustentabilidade, mas realiza alguns procedimentos ecologicamente sustentáveis, tais como: 
recolhimento de pneus para reciclagem. 

 
 

k) Atividade Relevante: Designação de CPL, pregoeiro e equipe de apoio. 

Objetivo: Garantir que o processo licitatório seja conduzido por CPL, pregoeiro e equipe de 
apoio nos termos definidos na lei de licitação. 

Risco 16: Licitações realizadas sem normas e procedimentos sobre composição e 
funcionamento da CPL e pregoeiro/equipe de apoio, levando a composição irregular 
e atuação negligente, conivente ou deficiente, com consequente processamento do certame 
em desacordo com as finalidades da licitação; direcionamento, conluio, fraudes, etc. 

R.: São designados formalmente a CPL, o pregoeiro e sua equipe de apoio, 
contudo, é pertinente normatizar as atribuições de cada membro dentro do processo para 
fins de destacar a responsabilização (se for o caso).  

A nova normativa interna (em elaboração) versará sobre os procedimentos para 
designação e formas de atuação da CPL, pregoeiro e equipe de apoio. 

Não vislumbramos situações que afetam a finalidade da licitação, por conta da 
composição dos membros do setor ou pela falta de normativa, mas existe uma dificuldade 
enorme de executar a rotatividade na ocupação dos cargos da CPL, tendo em vista, que o 
município é pequeno e conta com um número reduzido de servidores qualificados. 

 

l) Atividade Relevante: Análise dos documentos e comportamentos das 
licitantes. 

Objetivo: Garantir que o processo licitatório seja realizado em obediência ao princípio 
constitucional da isonomia, sem ocorrência de fraudes e conluios. 

Risco 17: Contratações sem rotinas de verificação de elementos que comprometem o 
caráter competitivo, levando a adoção de práticas anticompetitivas entre as empresas 
licitantes, com consequente conluio e fraude à licitação, sobrepreço e superfaturamento. 

R.: A municipalidade aplica lista de verificação de fraudes e conluios, porém tal 
aplicação ocorre por intermédio da UCI posteriormente ao certame com base na 
documentação apresentada.  

A melhor opção seria a aplicação da lista pela própria comissão, tendo em vista, que 
esta tem maiores condições de identificar possíveis conluios por estarem na sessão de 
julgamento. 

Nos processos são apensados a declaração de independência de propostas 
formalizada pelos licitantes, a qual tem apresentação solicitada em edital. O que falta é 
capacitação aos servidores do setor para detecção de fraudes. 
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m) Atividade Relevante: Habilitação e Julgamento das propostas. 

Objetivo: Garantir julgamento das propostas de habilitação e de preços seja realizado em 
conformidade com o Estatuto de licitações e Contratos. 

Risco 19: Licitação realizada sem designação formal de equipe técnica para auxiliar a 
CPL/Pregoeiro na análise da documentação de habilitação e propostas de preços nas 
licitações para contratação de objetos mais complexos (Obras, Tecnologia da Informação – 
TI, medicamentos, por exemplo), levando a exame inadequado dos documentos de 
habilitação e propostas de preços, com consequente seleção de empresas sem capacidade 
técnica, operacional, econômica e financeira; recursos e impugnações; atraso na conclusão 
da licitação. 

R.: Há designação formal da equipe técnica para auxiliar a CPL ou Pregoeiro, 
quando o objeto licitado depende de conhecimento técnico especializado para a plenitude 
do julgamento (Ex.: Farmacêutico quando são licitados medicamentos; Nutricionista quando 
é licitada a merenda escolar; mecânico quando é licitadas peças, bioquímico quando 
licitados produtos laboratoriais, etc). 

O elemento de avaliação da referida atividade, não versa meramente sobre a 
designação formal ou não de equipe especializada, mas se esta auxilia a comissão na 
avaliação das propostas, se tem estrutura física adequada para o trabalho das equipes, 
materiais tecnológicos adequados e investimento em capacitação técnica dos membros. 

Analisando a realidade, constatamos a necessidade de investimentos, 
principalmente em capacitação das equipes auxiliares. 

 
n) Atividade Relevante: Acompanhamento gerencial das etapas do processo 
licitatório. 

Objetivo: Produzir informações que possibilitem aos gestores a tomada de decisões; 
avaliar o desempenho na execução das atividades de licitação. 

Risco 20: Ausência de acompanhamento dos prazos das etapas da licitação (tempo 
médio gasto em: requisição, emissão de pareceres técnicos e jurídicos, elaboração de 
orçamento, redação do edital, habilitação, julgamento, homologação, etc.), levando a falta 
de informações gerenciais da atividade de licitação, com consequente comprometimento 
dos objetivos estratégicos da organização e impossibilidade de avaliação do desempenho do 
setor de licitações. 

R.: A municipalidade não dispõe de controle de prazos das fases do processo 
licitatório. 
 

o) Atividade Relevante: Reunião de iniciação do contrato. 

Objetivo: Realizar reunião de iniciação do contrato e adotar providências para a inserção 
da contratada na organização (e.g., credenciamento dos colaboradores). 

Risco 21: Contrato iniciado sem reunião para deixar claro os elementos básicos da 
contratação, levando a diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes, com 
consequente atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os 
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pontos com entendimento divergente. 

R.: Esta iniciativa não é realizada formalmente pela municipalidade, todavia é uma 
possibilidade interessante a ser implantada para estreitar o relacionamento, dirimir dúvidas 
e otimizar a execução contratual, nesta reunião é crucial a participação dos fiscais 
designados a fim de propiciar esclarecimentos entre as partes. 
 

p) Atividade Relevante: Publicação dos extratos de contratos. 

Objetivo: Execução do contrato somente após a devida publicação na imprensa oficial. 

Risco 22: Ausência de padrão para publicação dos extratos de contrato na imprensa 
oficial (check-list, planilha, etc), levando a publicações intempestivas ou incompletas dos 
contratos, com consequente falta de transparência dos instrumentos celebrados e 
comprometimento da eficácia dos contratos. 

R.: Os contratos firmados pela entidade são publicados conforme preconiza os 
prazos legais, seus comprovantes de publicação são anexados aos processos e raramente 
se encontra falhas nos prazos de publicação. Todos os contratos formalizados estão 
disponibilizados na íntegra no sítio eletrônico do município. 

Para maior segurança dos procedimentos, recomenda-se a utilização de check list. 

 
q) Atividade Relevante: Capacidade e disponibilidade para fiscalizar. 

Objetivo: Atuação de fiscais de contrato com tempo disponível e capacidade para exercer 
suas atividades. 

Risco 25: Contratação conduzida por fiscais de contrato designados sem 
competências necessárias e tempo suficientes para desempenhar as atividades, 
levando a fiscalização inadequada dos aspectos sob sua responsabilidade, com consequente 
não detecção de descumprimento do contrato pela contratada; responsabilização solidária 
da Administração pelos encargos previdenciários e subsidiária pelos encargos trabalhistas; 
Impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato. 

R.: Todos os fiscais da municipalidade são formalmente designados para o exercício 
da função, inclusive suplentes. 

No que tange a fiscalização propriamente dita, constatamos que os fiscais 
acompanham em sua maioria a liquidação da despesa, ou seja, acompanham a prestação 
dos serviços e diretamente a entrega dos produtos, porém, os mesmos não tem o hábito de 
elaborar registros individuais sobre a fiscalização. 

Observamos que os fiscais de contratos elaboram os relatórios quadrimestrais a 
serem encaminhados no APLIC, já os fiscais de ARP´s por conta do APLIC não exigir 
qualquer relatório, não os elaboram.  

A maioria dos fiscais nomeados são servidores efetivos da Entidade e são alocados 
na secretaria demandante dos bens e serviços, nos questionários emitidos para obtenção de 
informações sobre a fiscalização contratual, vários solicitaram treinamento tanto quanto a 
atuação, quanto aos procedimentos estabelecidos na Instrução Normativa SCL nº. 
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002/2019. 

No que tange ao treinamento a municipalidade já sinalizou que irá propiciar 
qualificação aos mesmos. 

 
r) Atividade Relevante: Alterações Contratuais. 

Objetivo: Alterações do contrato realizadas em conformidade com as cláusulas definidas 
no instrumento, legislação e jurisprudência dos Tribunais. 

Risco 26: Ausência de lista de verificação para avaliar a conformidade das 
alterações contratuais (Termo Aditivo) com exigências legais; inexistência de 
planilha/sistemas com controle dos prazos de vigência dos contratos, levando a alterações 
contratuais fora do prazo, sem justificativas, com consequente execução do objeto sem 
cobertura contratual; contrato verbal. 

 R.: A municipalidade dispõe de check list para a verificação da conformidade da 
formalização e alterações contratuais, o qual foi aplicado pelo setor de licitações e contratos 
posteriormente à formalização e publicação dos mesmos, justificando as falhas detectadas 
em auditoria.  

Para sanar a inconsistência, além do check list aplicado pelo setor, as minutas de 
contrato devem ser todas previamente analisadas pela assessoria jurídica (Parágrafo único, 
do art. 38 da Lei nº. 8.666/93). 

 

s) Atividade Relevante: Controle da ata de registro de preços. 

Objetivo: Garantir que as aquisições de bens por meio de Sistema de Registro de Preços 
sejam realizadas nas quantidades, especificações e preços registrados em Ata de Registro 
de Preços - ARP. 

Risco 27: Aquisição de bens e serviços por meio de SRP sem controle (manual ou 
eletrônico) do saldo das Atas de Registro de Preços – ARP, levando a gestão irregular 
da ARP, com consequente aquisição de bens e serviços não contemplados em ata, 
superiores ao limite pelo contratante e pelos caronas, etc. 

R.: A municipalidade dispõe apenas de controle informatizado de saldo de ARP. O 
controle referente gestão da ata é realizado manualmente pelo órgão gerenciador.  

Há que se ressaltar que até a presente data, nenhuma outra Entidade solicitou 
carona. 

 

t) Atividade Relevante: Recebimento provisório e definitivo do objeto. 

Objetivo: Realização de pagamentos somente após a efetiva execução contratual e 
recebimento provisório e definitivo do objeto. 

Risco 28: Inexistência de critérios definidos na fase de planejamento da contratação 
para realização dos aceites provisórios e definitivos, levando a inexecução total ou 
parcial do objeto e incompatibilidade entre o que foi realizado e as especificações ajustadas 
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no contrato, com consequente superfaturamento quantitativo ou qualitativo; pagamento por 
serviços não prestados. 

R.: O check list aplicado pelo município até menciona sobre aceite provisório e 
definitivo do objeto, mas não foi elaborado até o momento um check list específico 
disciplinando critérios de aceitação que envolvem aquisições ou serviços. 

Somente no caso de obras e serviços de engenharia, os critérios de aceitabilidade 
são normatizados pela Instrução Normativa STO nº. 22/2009 (item 6). 

 

u) Atividade Relevante: Responsabilização de Entes Privados. 

Objetivo: Produzir informações que possibilitem a tomada de decisões em relação a 
empresas com possibilidades de penalização. 

Risco 29: Falta de normatização sobre condução de processo de penalização; 
ausência de capacitação dos servidores sobre responsabilização de entes privados, levando 
a descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla 
defesa; falta de penalização com consequente fragilidade na instrução processual de 
penalização de empresas; ineficácia do sistema sancionador; fortalecimento da cultura da 
impunidade. 

R.: A municipalidade não dispõe de normativa interna ou decreto municipal que 
estabeleça a metodologia e procedimentos para a aplicação de penalidades a fornecedores. 

 
v) Atividade Relevante: Segregação de Funções. 

Objetivo: Garantir que as atividades desempenhadas pelos servidores envolvidos nas 
contratações públicas sejam realizadas observando o princípio da segregação de função. 

Risco 31: Aquisição realizada sem a correta distribuição de papéis e 
responsabilidade entre os atores (Organograma e Regimento Interno, políticas e 
procedimentos), levando a execução de atividades e funções incompatíveis pela mesma 
pessoa, com consequente erros, fraudes, desperdícios em decorrência da atividade 
desempenhada por uma área ou pessoa sem a checagem por outra. 

R.: Há necessidade de estabelecer um fluxograma de procedimentos ou Regimento 
Interno para o setor de aquisições para facilitar a segregação de função, checagem de um 
mesmo evento por mais de uma pessoa antes do processamento da despesa pública. 

Na entrevista realizada com os membros do setor de licitação, eles ressaltam que 
acabam auxiliando (por falta de pessoal capacitado nas secretarias) a elaborar os termos de 
referência, especificação dos itens e pesquisas de preços. Devido às dificuldades do 
município com a baixa arrecadação e seu pequeno porte, ainda não existe um setor 
específico de planejamento.  

Mas a segregação básica é respeitada, quem empenha ou solicita a aquisição não 
liquida, quem liquida não paga, os membros do setor de licitação não são fiscais de 
contratos, etc. 
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w) Atividade Relevante: Plano Anual de Capacitação. 

Objetivo: Contribuir de maneira preventiva e pedagógica com o aperfeiçoamento da 
gestão de riscos e controles internos na atividade de licitações e contratos das Entidades. 

Risco 32: Pessoal com qualificação inadequada, levando a contratações 
desvantajosas para a Administração (e.g., objetos mal especificados, modelo que não 
permite adequada gestão contratual, preços elevados), com consequente desperdício de 
recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos. 

R.: Não foi formalizado pelo órgão o Plano Anual de Capacitação. Porém, nos dias 
22 e 23/07/2019 os membros do setor de licitações participaram de uma capacitação em 
licitações e contratos, a 2º proporcionada pela gestão, a 1º foi o Gestão Eficaz Alta Floresta 
(2017). 

Verificamos que devido aos riscos a que estão expostos o setor e pela relevância 
dos serviços prestados pelos seus membros, estes necessitam de capacitação contínua. 
Há que se fomentar na entidade a formalização de um Plano Anual de Capacitação. 

Através da análise dos riscos (elencados na matriz de controle) que atualmente 
afetam a atividade de contratações públicas foi possível ter uma visão geral da entidade, 
neste viés, recomendamos que os mesmos sejam mitigados através de providências 
administrativas para a eficiência da Administração Pública.  

 

IV – DOS ACHADOS DE AUDITORIA  

Com o objetivo de evidenciar uma análise pormenorizada das atividades do setor 
de licitações e contratos, foi realizada por amostragem a verificação de alguns processos 
realizados de 02/01/2019 a 31/05/2019, trazendo elementos capazes de apontar de forma 
clara e concisa as vulnerabilidades e deficiências constatadas nas atividades do setor de 
Contratações Públicas. 

Ressalta-se que o modelo de evidenciação é o mesmo adotado pelo Tribunal de 
Contas da União nas suas auditorias, quais sejam: descrição sumária, fato, causa e 
recomendação.  

Segue a análise. 

 
A. VULNERABILIDADES NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO 

Na amostragem foram selecionados 02 (dois) pregões presenciais (nº. 003/2019 e 
006/2019). 

1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

A Administração descumpriu regras estabelecidas no ato convocatório, ao qual 
se encontrava estritamente vinculada. 

 

1.1 FATO 

Em análise do Pregão Presencial nº. 006/2019 cujo objeto versa sobre a 
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aquisição de pneus, câmaras de ar, bicos e protetores para atender as necessidades das 
diversas secretarias municipais, constatamos que as duas empresas contratantes foram 
habilitadas sem a apresentação dos cálculos dos índices de liquidez geral e liquidez 
corrente, exigidos na qualificação econômico-financeira. 

O subitem 10.1.1, inciso II, alíneas a, a1 e a2 (fls. 090 e 091) exigem a 
apresentação do cálculo dos índices contábeis em número igual ou superior a 1,0 para aferir 
os índices de liquidez da empresa fornecedora, os quais não foram apresentados pelas duas 
empresas participantes do certame. 

A alínea a3 do subitem 10.1.1 prescreve que “Todos os quocientes referidos na 
alínea anterior deverão ser atendidos pelos licitantes, caso contrário o licitante será 
considerado inabilitado”. 

A pregoeira consignou em ata de julgamento (fl. 461) que em análise do envelope 
02 HABILITAÇÃO, verificou que ambas empresas PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA e a 
PNEUS VIA NOBRE LTDA, não apresentaram os cálculos dos índices de liquidez, mas 
somente os dados do SPED digital do Balanço Patrimonial, onde os mesmos alegaram a 
desnecessidade de apresentação dos cálculos, considerando que as informações estão ali 
expressas. Em diligência e em necessidade da aquisição, a pregoeira relata ter realizado o 
cálculo dos índices, ressaltando que os mesmos apresentaram liquidez acima de 1,00 
conforme exigência do inciso II, alínea a1 do edital. 

O procedimento feriu diretamente dois princípios fundamentais da licitação: o da 
vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento objetivo.  

O art. 41 da Lei 8.666/1993 dispõe que a Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Por este princípio, 
tem-se a obrigatoriedade da observância das regras editalícias pela Administração Pública e 
pelos licitantes, de forma que nada pode ser exigido, aceito ou permitido além ou aquém de 
suas cláusulas e condições estabelecidas no instrumento convocatório.  

Já o princípio do julgamento objetivo, inserto no art. 3º da Lei 8.666/1993, vincula 
a Administração, quando da apreciação das propostas, aos critérios de aferição previamente 
definidos no instrumento editalício. Este princípio garante que o julgamento se faça 
segundo critérios objetivos e conhecidos dos licitantes. 

Fundamenta-se nesses mesmos princípios a jurisprudência consolidada do TCU de 
que a Administração não pode descumprir as regras estabelecidas no ato convocatório, ao 
qual se encontra estritamente vinculada (Acórdãos 966/2011-TCU-1a Câmara, 
1.308/2010-TCU-Plenário, 2.588/2010-TCU-Plenário,  369/2009-TCU-1a 
Câmara, 998/2009-TCU-Plenário, 2.842/2009-TCU-1a Câmara, 731/2008-TCU-2a 
Câmara e 3.803/2008-TCU-1a Câmara). 

Portanto, são irregulares os procedimentos adotados pelo responsável que estejam 
em desacordo com os instrumentos convocatórios, por afrontar mandamento expresso 
contido na Lei 8.666/1993.  

Apesar da inconsistência verificada não vislumbramos impugnações de terceiros ao 
resultado do certame. 
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1.2 CAUSA 

Falta de planejamento nas aquisições públicas. 

 

1.3 RECOMENDAÇÃO 

Recomendamos um maior planejamento das aquisições públicas, de modo que o 
certame ocorra previamente à necessidade das aquisições, para que o setor de licitações 
tenha tempo hábil para a realização do processo e para a escolha da proposta mais 
vantajosa em conformidade com os termos do edital. 

 

B. VULNERABILIDADES NOS PROCESSOS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS (CARONA) 

Na amostragem selecionamos 05 (cinco) processos de adesão à Ata de Registro de 
Preços de outros municípios, foram avaliados os Pregões Presenciais nº. 001/2019, 
008/2019, 012/2019, 018/2019 e 022/2019. 

1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Adesão de item que não se mostra economicamente vantajoso para a 
Administração. 

 
1.1 FATO 

Em análise da adesão (carona) a Ata de Registro de Preços da Prefeitura de 
Paranaíta com o objetivo de contratar de empresa para confecção de próteses dentárias 
para atender as necessidades do município de Carlinda – MT (Pregão Presencial nº. 
018/2019), constatamos que a adesão ao item 5 “serviço de confecção e ajuste em 
prótese parcial removível – Tipo confecção de prótese facial removível a grampo”, não se 
mostra vantajosa para o município, tendo em vista que o valor registrado (no item) pelo 
município de Paranaíta sofreu alteração, devido ao preços registrado estar errado. Após a 
autorização de adesão/carona pelo município de Carlinda, o valor foi corrigido ficando 
superior a média de mercado orçada pela municipalidade. 

Após a correção do valor/item o mesmo foi de R$ 306,00 para R$ 433,00, enquanto 
a média de mercado elaborada pela municipalidade foi de R$ 340,50, uma diferença de R$ 
92,50 por prótese removível a ser adquirida. 

Ressalta a Lei 8.666/93 que a licitação será julgada e processada em observância a 
conformidade da proposta, vejamos: 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: 

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital 
e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão 
oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de 
preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, 
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 
incompatíveis; 
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As decisões do TCE/MT sobre adesão a Ata de registro de preços, constam 
encartadas no Boletim de Jurisprudência e revelam os seguintes procedimentos: 

Licitação. Ata de registro de preços. Adesão. Procedimentos. 

Nos processos de adesão a Registro de Preços promovido por outro órgão ou 
entidade públicos, a Administração deve comprovar, além dos requisitos 
previstos na legislação do detentor da respectiva Ata: se a modalidade 
licitatória adotada no registro de preços é compatível para a contratação do 
objeto registrado; se há efetiva e estrita identidade entre o objeto pretendido 
pelo aderente e aquele registrado; e, se há vantajosidade econômica da 
adesão, em detrimento da realização de licitação própria. 

(Representação de Natureza Interna. Relatora: Conselheira Substituta 
Jaqueline Jacobsen. Acórdão nº 90/2015 -SC. Julgado em 04/08/2015. 
Publicado no DOC/TCE-MT em 31/08/2015. Processo nº 15.056-8/2014). 

A lei de licitações dispõe através do seu art. 15, inciso II que a preferência é que as 
compras sempre que possível sejam processadas através de Sistema de Registro de Preços, 
neste sentido, a adesão (carona) a Ata de Registro de Preços de outras Entidades trata-se 
de medida excepcional. Neste viés, a carona só é cabível em razão de comprovada 
obtenção de proposta mais vantajosa à Administração, o que não restou demonstrado no 
item em comento. 

Após a entidade ser informada pela UCI de que o item foi homologado acima dos 
preços referenciais, a gestão prontamente apresentou a opção de cancelá-lo. As 
providências cabíveis referentes ao ressarcimento dos itens empenhados (07 próteses 
parciais removíveis) será negociado com a empresa cujo pagamento (segundo informações 
da gestora máxima da entidade) ocorrerá no valor de R$ 306,00, que versa sobre o valor 
inicialmente proposto, visando a mantença do preço médio de mercado e 
consequentemente evitando danos ao erário municipal. 

 

1.2 CAUSA 

Ausência de Manual de Normas e Procedimentos formalizados, ausência de listas de 
verificação (check lists) e de capacitação do setor de Contratações Públicas. 

 

1.3 RECOMENDAÇÃO 

Elaborar normativo interno e listas de verificação para propiciar mecanismos de 
controles internos eficazes nas adesões e capacitar os membros do setor para detectar 
inconsistências previamente a adjudicação e homologação dos processos. 

Recomenda-se a municipalidade elaborar seu próprio registro de preços, utilizando 
de modo alternativo e excepcional o instituto da adesão/carona. 

Recomenda-se pelo cancelamento do item e ressarcimento dos valores pagos acima 
da média de mercado. 
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2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Inexistência de minuta de contrato no processo de adesão. 

 
2.1 FATO 

Nos processos administrativos de adesão à ARP referente aos Pregões 
Presenciais nº. 001/2019, 008/2019, 012/2019, 018/2019 e 022/2019 não foram 
apensadas as minutas de contratos para análise e parecer da assessoria jurídica da 
Entidade. 

É notório que a ata de registro de preços não se confunde com instrumento de 
contrato, ao passo que a finalidade deste é formalizar as relações jurídicas obrigacionais 
que estipulam obrigações recíprocas para a Administração e o licitante que teve seu preço 
registrado.  

A celebração e formalização de contratos com base em atas de registro de preços 
deve observar os ditames da Lei nº. 8.666/93 e consequentemente as diretrizes do seu 
parágrafo único do art. 38, in verbis: “As minutas de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas 
por assessoria jurídica da Administração.”. 

O Tribunal de Contas do Estado possui jurisprudência no seguinte sentido: 
  

Licitação. Adesão à Ata de Registro de Preços. Emissão de parecer 
jurídico. 
A Administração deve adotar a emissão de parecer jurídico também nos 
processos de adesão à Ata de Registro de Preços, tendo em vista a 
necessidade de exame prévio e aprovação do procedimento pela área jurídica, 
conforme exige o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
(Contas Anuais de Gestão. Relator: Conselheiro José Carlos Novelli. Acórdão 
nº 3.411/2015-TP. Julgado em 22/09/2015. Publicado no DOC/TCE-MT em 
05/10/2015. Processo nº 3.035-0/2014). (grifei) 
 

A ausência de parecer jurídico na minuta de contrato fere o regramento geral 
estabelecido na Lei de Licitações. 

Destarte, salientamos que no Pregão Presencial nº. 022/2019 foi constatada 
irregularidade similar, tendo em vista que no processo não foram apensados a ata de 
julgamento, minuta de contrato e demais anexos produzidos pelo órgão gerenciador para 
apreciação do setor de licitação e jurídico previamente a adesão. 

Todavia, tal situação não acarretou prejuízos devido ao fato de que os contratos 
foram posteriormente firmados em conformidade com os preceitos legais. 

 

2.2 CAUSA 

Ausência de Manual de Normas e Procedimentos e de listas de verificação (check 
lists). 
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2.3 RECOMENDAÇÃO 

Elaborar normativo interno e listas de verificação para propiciar mecanismos de 
controle internos eficazes nas adesões. 

 

3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Autorização de adesão “carona” por Órgão gerenciador, sem anuência prevista 
em edital de Sistema de Registro de Preços. 

 
3.1 FATO 

Compulsionando os autos do Pregão Presencial nº. 008/2019 que versa sobre 
processo de adesão para aquisição de micro ônibus novo para o atendimento da Secretaria 
de Saúde, observamos que o edital referente ao Pregão Eletrônico nº. 022/2018 – SRP do 
município de Abirataia/BA, não contempla permissivo legal que possibilite a adesão de 
órgãos não participantes ao registro de preços.  

Destaca-se que a adesão prevista no art. 22 do Decreto 7.892/2013 é uma 
possibilidade anômala e excepcional, e não uma obrigatoriedade a constar necessariamente 
em todos os editais e contratos regidos pelo Sistema de Registro de Preços. Ementa do 
acórdão TCU 311/2018 – Plenário preleciona que “A inserção de cláusula em edital 
licitatório prevendo a possibilidade de adesão a ata de registro de preços por órgãos ou 
entidades não participantes do planejamento da contratação (“carona”) exige justificativa 
específica, lastreada em estudo técnico referente ao objeto licitado e devidamente 
registrada no documento de planejamento da contratação.”  

Para a adesão de órgãos não participantes ao registro de preços, o edital do órgão 
gerenciador deve contemplar nos termos do Decreto Municipal nº. 500/2013, art. 8º, inciso 
III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, observado 
o disposto no § 4º do art. 21, no caso de o órgão gerenciador admitir adesões.  

Todavia, verificamos que o mesmo não estima as quantidades de itens reservadas a 
órgão não participantes, e mesmo assim, houve anuência do pedido elaborado pelo 
município de Carlinda, ensejando o processo de adesão em epígrafe.  

Verificando tal divergência à luz das diretrizes da Lei 8.666/93 entendemos que pelo 
Princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 3º), mesmo com a autorização do 
órgão gerenciador, não seria possível concretizar a adesão por falta de previsão editalícia. 

A jurisprudência do TCU, revela que a falta de estimativa prévia, no edital, das 
quantidades a serem adquiridas por não participante impede a adesão desses 
entes (caronas) a atas de registro de preços constituídas após o início da 
vigência do Decreto 7.892/2013. As atas constituídas antes da vigência dessa norma 
somente podem ser utilizadas pelo órgão gerenciador e pelos órgãos participantes, não 
sendo cabível a adesão por parte de órgãos não participantes. (Acórdão 855/2013 – 
Plenário). 

Neste contexto, ressaltamos que a autorização de adesão ao registro de preços fere 
o Princípio da Legalidade e o Princípio licitatório de Vinculação ao Instrumento 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 
Gestão 2017 – 2020 

________________________________________________________________________________ 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 - E-mail: 
prefeituradecarlinda@yahoo.com.br – site: www.pmcarlinda.amm.org.br  

Convocatório. 

Destarte, a municipalidade previamente a decisão de adesão como órgão não 
participante, deve observar os preceitos legais, os quais não se limitam a verificação de 
conformidade do objeto e anuência do órgão gerenciador e da empresa fornecedora, deve-
se observar ainda, o edital e seus anexos, pareceres internos e todas as informações 
possíveis sobre o registro de preços, com vistas a atestar a viabilidade e legalidade do 
procedimento. 

Considerando que o contrato foi formalizado, o bem adquirido e entregue ao 
município de Carlinda, não se faz necessária nenhuma medida para suspender ou 
interromper o ato administrativo, todavia, recomendamos que nos próximos processos essa 
verificação seja realizada de modo a evitar penalidades ao órgão gerenciador do registro de 
preços. 

  

3.2 CAUSA 

Ausência de Manual de Normas e Procedimentos que disciplinem a adesão. 
 

3.3 RECOMENDAÇÃO 

Elaborar normativo interno disciplinando os procedimentos de adesão a Ata de 
registro de preços e atualizar as listas de verificação para propiciar mecanismos de controle 
internos eficazes. 

 

4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Ausência de publicação no Diário Oficial da União de objeto custeado 
parcialmente com Recurso Federal. 
 
4.1 FATO 

Em análise do Pregão Presencial nº. 12/2019, observamos que o processo de 
adesão trata-se da aquisição de Escavadeira Hidráulica registrada pelo Município de 
Canarana – MT, a aquisição do objeto foi possibilitada através da Proposta de convênio nº. 
000291/2018 cadastrada junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
MAPA, porém, há ausência de publicações obrigatórias no Diário Oficial da União. 

A inteligência do art. 21 da Lei 8.666/93 esclarece que os avisos contendo os 
resumos dos editais, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser 
publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez, “I - no Diário Oficial da União, 
quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal 
e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais 
ou garantidas por instituições federais;”. 

As publicações apensadas ao processo, em que pese realizadas nos prazos legais 
ocorreram somente no Diário Oficial de Contas do TCE/MT e no Diário da AMM/MT. 

O acórdão nº. 29/2017 do TCE/MT pode ser utilizado analogicamente nesse caso e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 
Gestão 2017 – 2020 

________________________________________________________________________________ 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 - E-mail: 
prefeituradecarlinda@yahoo.com.br – site: www.pmcarlinda.amm.org.br  

se mostra esclarecedor ao ressaltar que “Para fins de publicidade de editais de certames na 
modalidade pregão, conforme o vulto da licitação, a publicação no jornal da Associação 
Mato-grossense dos Municípios (AMM) não supre a obrigatoriedade de divulgação em jornal 
de grande circulação – art. 4º da Lei nº 10.520/2002.”. 

Neste sentido, a ausência de publicação do Diário Oficial da União enseja em 
irregularidade, entretanto, verificamos que que o MAPA aprovou o processo, mesmo com 
publicações realizadas nos sítios supracitados (AMM e DOC/TCE).  

 
4.2 CAUSA 

Ausência de Manual de Normas e Procedimentos e de listas de verificação (check 
lists). 
 

4.3 RECOMENDAÇÃO 

Elaborar normativo interno disciplinando os procedimentos de publicação e elaborar 
as listas de verificação para propiciar mecanismos de controle internos eficazes. 

 

C. VULNERABILIDADES NOS PROCESSOS DE SERVIÇOS  

Em análise do processo de obras e serviços de engenharia, na licitação verificada a 
Tomada de Preços nº. 002/2019 não foram constatadas inconsistências. 

Na amostragem referente a prestação de serviços, foram avaliados os Pregões 
Presenciais nº. 004/2019, 009/2019 e 019/2019. 

1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Divergência entre especificações do edital e dos seus anexos. 

 

1.1 FATO 

Na verificação do Pregão Presencial nº. 004/2019 “Prestação de serviços de 
radiodifusão” constatou-se divergência entre as datas de execução dos serviços. O item 
12.1 da minuta do edital (fls. 048) assevera o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
data da requisição emitida pelo departamento de compras. Já os itens 4.1 da minuta da 
ARP, 5.3 da minuta do contrato e 6.2 do termo de referência (fls. 057, 064 e 071 
respectivamente) destacam que os serviços licitados devem ser prestados em no máximo 
24 (vinte e quatro) horas, contados da data da requisição emitida pelo departamento de 
compras. 

Havendo divergência entre o edital e seus anexos deverão prevalecer as 
especificações constantes do edital, com fundamento no Princípio da Vinculação ao 
Instrumento Convocatório (art. 3° da Lei 8.666/93), tendo em vista, que o edital do 
certame é a matriz do contrato e sua vinculação ao instrumento contratual é considerada 
cláusula essencial a todos os contratos administrativos (art. 55, XI, da Lei 8.666/93). 

Diante da divergência apresentada considerando a preponderância do edital sobre 
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os anexos, vislumbramos que o prazo da prestação de serviços é aquela prevista no item 
12.1 da minuta do edital (fls. 048) que proporciona o prazo de “02 (dois) dias úteis, 
contados da data da requisição emitida pelo departamento de compras” para a execução 
dos serviços. 

 

1.2 CAUSA 

Falhas na elaboração do edital pela equipe responsável gerando a incompatibilidade 
das exigências; Insuficiência de análise sobre a minuta do edital de licitação e respectiva 
minuta de contrato como forma de mitigar inconsistências; e Inexistência de listas de 
verificação (check lists). 

 

1.3 RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se a aplicação de listas de verificação previamente a elaboração do 
parecer da assessoria jurídica sobre a minuta do edital e contrato. Recomendamos maior 
atenção dos responsáveis pela elaboração dos editais quanto a definição dos prazos, pois a 
compatibilidade entre eles é requisito essencial para não ensejar dúvidas aos participantes 
do certame e garantir a concorrência. 

 

2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Falta de exigência de comprovação de qualificação técnica pelas empresas 
interessadas. 

 

2.1 FATO 

Na análise do Pregão Presencial nº. 019/2019 “Prestação de serviços médicos 
especializados”, não foi solicitado diploma ou certificado que comprove a especialidade 
médica e cópia do registro no CRM – Conselho Regional de Medicina, documentos 
essenciais para comprovar a qualificação técnica dos prestadores de serviços. 

A exigência de documentos que comprovem a qualificação técnica e a capacidade 
econômico-financeira das licitantes, desde que compatíveis com o objeto a ser licitado, não 
é apenas uma faculdade, mas um dever da Administração, devendo ser essa exigência a 
mínima capaz de assegurar que a empresa contratada estará apta a fornecer os bens ou 
serviços pactuados. 

Assevera o art. 30, da lei nº. 8.666/93 quais documentos se limitarão a comprovar 
a qualificação técnica: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
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bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos; 

§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste 
artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será 
feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, limitadas as exigências a:                 
     (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as 
exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;  (grifos meus) 

A obrigação de comprovar a qualificação técnica, não se trata de mera 
formalidade e está sempre subordinada a uma utilidade real, ou seja, deve ser mínima 
exigência capaz de assegurar, com algum grau de confiança, que a empresa contratada 
será capaz de prestar os serviços adquiridos.  

Neste viés, tratando-se o objeto de prestação de serviços médicos especializados 
para o atendimento na rede pública do SUS, se faz necessária a comprovação da habilitação 
e aptidão do profissional para o atendimento da especialidade registrada. 

Observando contidamente os documentos anexos ao edital, confirmamos que 
dentre as dezoito especialidades licitadas, somente o “item 9 – Consulta especializada em 
ortopedia” foi homologado, os demais itens foram considerados desertos pela ausência de 
participantes. O item homologado está em conformidade com os parâmetros legais. 

 

2.2 CAUSA 

Falha na formalização do edital pela equipe responsável, gerando a 
incompatibilidade das exigências com os riscos da contratação. 

 

2.3 RECOMENDAÇÃO 

Recomendamos um estudo prévio que analise os riscos da contratação com a 
finalidade de definir requisitos mínimos de qualificação técnica para assegurar que a 
empresa contratada estará apta a fornecer os bens ou serviços pactuados. 

 

3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Falha na formação dos preços de referência.  
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3.1 FATO 

O Pregão Presencial nº. 019/2019 foi formalizado com cotações de preços em 
número insuficiente e quando foram apresentadas cinco ou mais cotações, os preços 
apresentados obtiveram uma variação relevante nos valores.  

No processo de planejamento da contratação, a Administração deve apresentar 
ampla pesquisa de preços, tendo em vista a necessidade de verificar os preços praticados 
no mercado e se os recursos financeiros disponíveis permitirão o atendimento planejado. 

Há vários dispositivos legais que exigem esse orçamento prévio, sem o qual a 
licitação é considerada anulável (Lei 8.666/93, art. 15, § 1º; Lei 10.520/01, art. 3º, III; 
Decreto nº. 3555/00, art. 8º, § 2º, II; etc). 

É a pesquisa de preços, portanto, que vai fundamentar o julgamento da licitação, 
definindo o preço de referência. O preço de referência dá suporte ao processo orçamentário 
da despesa, define a modalidade de licitação – nos casos previstos na Lei nº. 8.666/93 – 
fundamenta os critérios de aceitabilidade de propostas, define a economicidade da 
aquisição, justifica a compra no sistema de registro de preços. 

A atribuição de realizar pesquisa de preços, tendo em vista a complexidade dos 
diversos objetos licitados, é dos setores ou das pessoas competentes envolvidas na 
aquisição do objeto (Acórdão nº. 4.848/10 - 1ª Câmara). A Lei de licitações não define 
que a responsabilidade pela pesquisa de preço e a consequente elaboração do orçamento 
são de incumbência do responsável pela homologação do procedimento licitatório, da CPL 
ou do pregoeiro. A CPL, o pregoeiro e a autoridade superior devem verificar: primeiro, se 
houve pesquisa recente de preço junto a fornecedores do bem e se essa observou critérios 
aceitáveis; segundo, se foi realizada a adequação orçamentária; e, por último, se os preços 
da proposta vencedora estão coerentes com o orçamento estimado pelo setor competente 
(Acórdão nº. 3516/2007 - Primeira Câmara). 

Caso a pesquisa de preços seja mal feita, pode representar prejuízo, já que a 
concorrência nem sempre é elemento suficiente para garantir preço justo e os fornecedores 
estarão procurando meios de vender seus produtos com lucros maiores (Santos, 2016). 

Na análise da planilha de formação de preço de referência encaminhada constatou-
se que o preço de referência de alguns itens apresenta distorção e S.M.J. não representam 
valores concisos e confiáveis.  

Observando contidamente os documentos anexos ao edital, confirmamos que 
dentre as dezoito especialidades licitadas, somente o “item 9 – Consulta especializada em 
ortopedia” foi homologado, os demais itens foram considerados desertos pela ausência de 
participantes. O item homologado está em conformidade com os parâmetros legais. 

 

3.2 CAUSA 

Insuficiência de pesquisa de preços e ausência de utilização da normativa interna 
SCL nº. 001/2019 que dispõe sobre a metodologia a ser utilizada para a formação de preços 
de referência. 
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3.3 RECOMENDAÇÃO 

Caso ocorra a licitação dos demais itens, recomendamos a realização de nova 
pesquisa de preços, com ampla pesquisa de mercado e rigor metodológico nos termos da 
Resolução Normativa nº. 20/2016 do TCE/MT e Instrução Normativa SCL nº. 001/2019. 

 

D. VULNERABILIDADES NOS PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE 

Na amostragem foram selecionadas 06 (seis) dispensas e 01 (uma) inexigibilidade 
de licitação. 

1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Parecer jurídico com embasamento divergente ao objeto de dispensa de licitação 
não demonstrando uma análise efetiva do edital e dos anexos. 

 
1.1 FATO 

Em análise da Dispensa de Licitação nº. 001/2019 no valor R$ 30.000,00 
referente a locação de imóvel verificou-se que o parecer jurídico apensado aos autos do 
processo, apresenta fundamentação divergente ao objeto de dispensa. 

Ressalta-se que a dispensa de licitação para locação de imóvel deve ser embasada 
no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, in verbis: 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das 
finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de 
instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço 
seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;(Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994) (grifei) 

Todavia, o fundamento utilizado versa sobre o art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, 
demonstrando ausência de uma análise jurídica efetiva do objeto. O parecer jurídico relata 
informações sobre minuta de contrato como parte integrante do processo, a qual não se 
encontra nos autos analisados.  

Nesse sentido, é necessária a existência de parecer jurídico evidenciando a análise 
efetiva pela assessoria jurídica, tendo em vista, que as decisões do Tribunal de Contas da 
União têm caminhado no sentido de atribuir responsabilidade solidária ao parecerista 
quando a opinião for vinculante e emitida de forma desarrazoada, absurda ou 
claramente insuficiente e tiver servido de fundamentação para a prática do ato 
ilegal (Acórdãos 512/2003, 1.536/2004, 1.161/2010, 1.898/2010, 1.380/2011, 1.591/2011, 
1.857/2011, 40/2013 e 689/2013, todos do Plenário).  

Nessa mesma linha tem sido o posicionamento do TCE/MT (Acórdão nº. 
3.387/2015-TP): 

Responsabilidade. Parecerista jurídico. Emissão obrigatória de 
parecer.  
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Nas situações em que a emissão de parecer jurídico sobre atos inerentes a 
procedimento licitatório seja obrigatória, o parecerista jurídico responde por 
erros graves ou omissões em seus posicionamentos, por meio dos quais se 
aprova, sem amparo legal, edital de licitação com cláusula que restringe a 
competitividade do certame. (Recurso Ordinário. Relator: Conselheiro 
Valter Albano. Acórdão nº 692/2015-TP. Processo nº. 13.081-
8/2012).  

 

Ressalta-se que apesar da inconsistência verificada, o ato não trouxe prejuízos a 
Administração Pública, tendo em vista que a CPL utilizou o embasamento correto previsto na 
Lei 8.666/93. 

 

1.2 CAUSA 

Inexistência de aplicação de listas de verificação da assessoria jurídica previamente 
a elaboração dos pareceres obrigatórios (parágrafo único, art. 38, Lei 8.666/93). 
 

1.3 RECOMENDAÇÃO 

Aplicar listas de verificação aos processos de dispensa ou inexigibilidade de licitação 
para aferir a existência de cláusulas essenciais e elaborar a fundamentação correta. 

 
 
2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Publicação de resultado de licitação com o fundamento divergente ao cabível 
para o objeto. 
 
2.1 FATO 

O processo de inexigibilidade de licitação nº. 001/2019 que versa a realização 
de Chamada Pública para aquisição de produtos da agricultura familiar teve seu resultado 
publicado com fundamento no art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93: “V - quando não acudirem 
interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem 
prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;”. 
Porém, deveria ser fundamentada no art. 25, I, da Lei 8.666/93, in verbis: 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser 
feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local 
em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 
(sublinhei) 

Compulsionando os autos constatamos que esta inconsistência poderia ser evitada 
se a comissão utilizasse listas de verificação antes da conclusão dos processos. 
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2.2 CAUSA 

Inexistência de aplicação de listas de verificação previamente a finalização dos 
processos de dispensa e inexigibilidade; Insuficiência de análise sobre a minuta do edital de 
licitação e respectiva minuta de contrato como forma de mitigar inconsistências. 
 

2.3 RECOMENDAÇÃO 

Aplicar listas de verificação aos processos de dispensa ou inexigibilidade de licitação 
para aferir a existência e cumprimento de todos os requisitos do processo, bem como, 
recomenda-se uma maior atenção do setor antes de realizar as publicações. 

 

E. VULNERABILIDADES NA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 

Foram verificados por amostragem 14 (quatorze) contratos subdivididos em 
contratos de obras, aquisições e serviços, sendo eles: 001/2019, 003/2019, 009/2019, 
011/2019, 012/2019, 013/2019, 014/2019, 015/2019, 018/2019, 019/2019, 021/2019, 
024/2019, 030/2019, 035/2019. 

1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Publicação resumida do extrato contratual fora dos prazos estabelecidos na Lei 
8.666/93. 

 
1.1 FATO 

Em análise dos contratos nº. 001/2019 e 003/2019 constatamos que os 
mesmos tiveram seus extratos resumidos publicados em Diário Oficial fora do prazo previsto 
na Lei 8.666/93, contrariando o parágrafo único do art. 61 da Lei nº. 8.666/93 que assim 
dispõe:  

“a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus 
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para 
sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia 
útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 
vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, 
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei”. (grifei) 

Temos que a publicação prévia das principais informações sobre o contrato (ou 
seus aditivos) destina-se a evitar a execução da avença sem que a sociedade tenha tido a 
oportunidade de saber o que a Administração está contratando. Nesse sentido, a Lei 
8.666/1993 é categórica ao dispor que a publicação é condição essencial para a eficácia do 
contrato. 

Os deveres contratuais somente passam a vigorar após ocorrida a publicação do 
extrato do contrato ou de aditamentos na imprensa oficial, sendo os prazos contratuais 
contados a partir da data da publicação e não da data da assinatura, na forma do art. 61, 
parágrafo único, da Lei 8.666/1993, qualquer que seja o valor envolvido, ainda que se trate 
de contrato sem ônus. 

Nesse mesmo sentido caminhou a jurisprudência do Tribunal de Contas da União: 
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Acórdãos 400/2010-TCU-Plenário, 4.016/2010-TCU-2a Câmara, 1.277/2009-
TCU-Plenário, 1.782/2009-TCU-Plenário, 6.469/2009-TCU-2a Câmara, 
2.110/2008-TCU-Plenário, 2.803/2008-TCU-Plenário, 3.551/2008-TCU-2a 
Câmara e 1.248/2007-TCU-Plenário. 

Ressalta-se que nas publicações houve uma falha da Comissão Permanente de 
Licitação, e todos os contratos firmados no mês de Janeiro/2019 tiveram seus extratos 
publicados na imprensa oficial em 08/02/2019 – Diário Oficial dos Municípios (edição nº. 
3.163). Nos demais meses não aferimos tal inconsistência. 

Porém, devido ao curto lapso temporal não vislumbramos prejuízos. 

 
1.2 CAUSA 

Ausência de Manual de Normas e Procedimentos formalizados com fim de verificar 
e acompanhar a efetiva observância à legislação. 

 
1.3 RECOMENDAÇÕES 

Elaborar normativo interno e listas de verificação para possibilitar o cumprimento 
das obrigações concernentes às publicações em imprensa oficial, tanto quanto os prazos 
previstos na lei nº. 8.666/93, quanto os locais onde devem ser publicados, tendo em vista, 
ainda, que processos que envolvem recursos federais devem ser publicados também no 
Diário Oficial da União. 

 

2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Ausência de parecer jurídico em minuta e aditivo contratual elaborado pela 
Administração.  
 
2.1 FATO 

Na análise do contrato administrativo nº. 003/2019 vinculado ao Pregão 
Presencial nº. 001/2019 – Processo de Adesão a ARP nº. 001/2019 para aquisição de 
caminhão para o município de Carlinda, bem como, no aditivo do contrato nº. 
009/2019 que versa sobre aquisição de combustível verificou-se a ausência de parecer 
jurídico.  

O parecer jurídico trata-se de uma forma de assegurar que a Entidade verifique a 
conformidade legal dos documentos elaborados, evitando irregularidades que possam 
comprometer a viabilidade dos instrumentos por ela firmados, o art. 38, parágrafo único, da 
Lei 8.666/1993, determina que sejam submetidos previamente à assessoria jurídica 
quaisquer contratos, acordos, convênios ou ajustes celebrados pelos entes públicos, sendo 
tal determinação extensiva aos aditivos e aplicável também aos casos de inexigibilidade e 
dispensa de licitação.  

Nessa mesma linha é a jurisprudência de longa data do TCU (Acórdãos 
478/2011-TCU-1a Câmara, 787/2010-TCU-2a Câmara, 1.466/2010-TCU-
Plenário, 3.014/2010-TCU-Plenário, 5.536/2010-TCU-1a Câmara, 6.375/2009-
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TCU-1a Câmara, 462/2008-TCU-Plenário, 1.866/2008-TCU-1a Câmara, 
1.320/2007-TCU-2a Câmara, 170/2002-TCU-Plenário e 87/2000-TCU-2a 
Câmara).  

Assim, configura irregularidade a ausência de aprovação pela assessoria jurídica das 
minutas dos contratos e aditivos firmados pela Entidade, sendo sua remessa (para análise) 
uma incumbência da CPL.  

Obs.: Ressaltamos que no caso do contrato administrativo nº. 003/2019, não consta 
no Pregão Presencial nº. 001/2019 a minuta do contrato apensada aos autos do processo 
encaminhado para análise da Assessoria Jurídica. 

 
2.2 CAUSA 

Ausência de Manual de Normas e Procedimentos formalizados com fim de verificar 
e acompanhar a efetiva observância à legislação e jurisprudência que rege a matéria. 

 
2.3 RECOMENDAÇÃO 

Elaborar normas internas e formalizar listas de verificação (check lists) em 
atendimento as vindicações da Lei 8.666/93 pertinentes ao objeto e aplicá-las ao processo 
antes de sua conclusão. 

 

3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Ausência de cláusulas contratuais obrigatórias previstas na Lei 8.666/93.  
 
3.1 FATO 

Constatou-se que os contratos nº. 011/2019, nº. 012/2019, nº. 013/2019, 
nº. 014/2019 e nº. 015/2019 pertinentes a Chamada Pública, não apresentam os 
valores/percentuais para a imputação de multas a serem aplicadas nos casos de 
inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas. 

Ressaltamos que os contratos firmados prevêem a possibilidade de penalidades na 
Cláusula Nona – Direitos e Responsabilidades da CONTRATANTE, alínea B, mas, tal assento 
se dá de forma genérica ao passo que não há previsão de quais seriam as multas e a 
descrição dos casos sobre as quais elas ensejariam.  

A Cláusula Décima Primeira, alínea D dos contratos ressalta a possibilidade da 
contratante em “Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste”, mas 
o corpo do contrato não menciona os percentuais (%) a serem aplicados a título de 
penalidade. 

De acordo com o inciso VII do art. 55 da Lei 8.666/1993, são cláusulas necessárias 
em todo contrato firmado pela Administração as que estabeleçam os direitos e as 
responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas por 
descumprimento contratual. 

Nesse sentido, a jurisprudência do TCU é de que os contratos administrativos 
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devem conter cláusula de penalidades, indicando a sanção administrativa correspondente à 
gravidade do evento e o valor gradual das multas, cumprindo à Administração, nos termos 
da avença, inclusive nos casos de atrasos, aplicar a punição cabível (Acórdãos 
536/2011-TCU-Plenário, 137/2010-TCU-1a Câmara, 1.274/2010-TCU-Plenário, 
1.597/2010-TCU-Plenário, 1.802/2010-TCU-2a Câmara, 2.938/2010-TCU-
Plenário, 669/2010-TCU-Plenário, 669/2008-TCU-Plenário, 670/2008-TCU-
Plenário, 1.163/2008-TCU-Plenário, 1.330/2008-TCU-Plenário, 2.406/2006-
TCU-Plenário e 3.176/2007-TCU-1a Câmara).  

Assim, a inexistência de cláusula que preveja sanções por descumprimento do 
contrato é irregular, pois vai de encontro à exigência expressa da Lei 8.666/1993. 

 

3.2 CAUSA 

Ausência de Manual de Normas e Procedimentos formalizados com fim de verificar 
e acompanhar a efetiva observância à legislação e jurisprudência que rege a matéria. 

 

3.3 RECOMENDAÇÃO 

Incluir as cláusulas obrigatórias em todos os contratos administrativos, previstas no 
art. 55 da Lei nº. 8.666/93, a exemplo da cláusula de penalidade com os valores/ 
percentuais e casos de imputação, bem como, aplicar listas de verificação antes da 
conclusão das avenças a fim de mitigar erros. 

 
4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Previsão de penalidades aplicáveis de forma genérica.  
 

4.1 FATO 

Em análise do contrato nº. 009/2019 firmado pela prefeitura, consta na Cláusula 
Oitava a possibilidade de aplicação de penalidades, porém de forma genérica e contendo 
conceitos indefinidos. A título de exemplo, o subitem 8.3 do contrato firmado com a 
empresa G3 Comércio e Derivados de Petróleo Ltda Eireli, estipula a aplicação de multa por 
atraso injustificado na entrega dos produtos a título de 0,3% por dia de atraso até o 
máximo de 15 dias e de 2% por dia de atraso, até o 30º dia de atraso, configurando-se 
após esse prazo a inexecução do contrato. Porém, não define a base de cálculo sobre a qual 
as multas serão aplicadas. Seria sobre o valor do contrato? Seria sobre o valor da requisição 
interna? 

Ademais, se analisarmos detidamente os contratos firmados pelo município de 
Carlinda, todos eles possibilitam a aplicação de penalidades em casos de inexecução 
total ou parcial da avença, porém, sem que sejam definidas em quais situações as 
sanções seriam aplicadas, pois não há definição do que seja “inexecução parcial”.  

Registre-se que tais situações acabam dificultando ou, até mesmo, impossibilitando 
a Administração de aplicar sanções previstas no contrato, dificultando sobremaneira o 
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Princípio Basilar da Eficiência. 

Tal situação pode ser observada também nos editais de licitação elaborados pela 
Prefeitura Municipal, cujas cláusulas relativas à aplicação de sanções administrativas 
configuram-se genéricas, havendo previsão de aplicação de multa em apenas dois casos, 
quais sejam: por atraso injustificado na entrega dos produtos/prestação dos serviços e em 
caso de inexecução total ou parcial. No primeiro caso, as multas podem variar de 0,3% por 
dia de atraso até o limite de 2% onde após essa data configura-se a inexecução.  

De acordo com o inciso VII do art. 55 da Lei 8.666/1993, são cláusulas necessárias 
em todo contrato firmado pela Administração as que estabeleçam os direitos e as 
responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas por 
descumprimento contratual. 

Nesse sentido, a jurisprudência do TCU é de que os contratos administrativos 
devem conter cláusula de penalidades, indicando a sanção administrativa correspondente à 
gravidade do evento e o valor gradual das multas, cumprindo à Administração, nos termos 
da avença, inclusive nos casos de atrasos, aplicar a punição cabível (Acórdãos nº. 
669/2008-Plenário; 807/2008-2ª Câmara e 1597/2010-Plenário). 

Assim, a inexistência de cláusula que preveja sanções por descumprimento do 
contrato é irregular, e quando previstas no instrumento devem demonstrar a base de 
cálculo a ser utilizada com vistas a possibilitar a aplicação de penalidades.  

 

4.2 CAUSA 

Inexistência ou insuficiência de gestão de riscos. 
 

4.3 RECOMENDAÇÃO 

Ajustar os editais, termos de referência dos processos licitatórios e respectivas 
minutas de contratos por objeto, a fim de incluir nas cláusulas de penalidades, as situações 
específicas quanto às possíveis falhas na execução dos descumprimentos contratuais, 
estabelecendo gradações entre as sanções de acordo com o potencial de lesão que poderá 
advir de cada conduta a ser penalizada, observando o disposto nos Acórdãos nº. 
669/2008-Plenário; 807/2008-2ª Câmara e Acórdão nº. 1597/2010-Plenário 
TCU, com vistas a aperfeiçoar tanto dos editais quanto dos respectivos contratos firmados. 

 
 
IV – CONCLUSÃO 

A avaliação realizada abrangeu aspectos essenciais do componente atividade de 
controle da área de contratações públicas. As conclusões da auditoria restringem-se aos 
elementos avaliados das atividades de controle relacionadas aos processos examinados e 
inspeções físicas realizadas. 

O Nível de Maturidade nos Controles Internos em nível de atividades é atribuído 
com base no resultado do QACI – Questionário de Avaliação de Controles Internos, 
estruturado em forma de escala de eficácia de controle, da seguinte forma: 
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Escala de Eficácia de Controle Situação do Controle 

0 – INEXISTENTE Ausência completa de controle. 

1 – FRACO Informal; sem disseminação; sem aplicação 
efetiva; quase sempre falha. 

2 – MEDIANO 
Formalizado, conhecido, adotado na prática, 
funciona na maior parte das vezes; pode ser 
aprimorado. 

3 - FORTE 
Mitiga o risco em todos os aspectos 
relevantes; sem falhas detectadas; pode ser 
enquadrado como nível de “melhor prática”. 

 

Em resumo, o QACI possui 34 questões, destas, 07 foram avaliados com controle 
Inexistente, 14 foi atribuído controle Fraco, 08 controle Mediano e 05 controle Forte.  

O resultado da avaliação retratada no QACI versa sobre uma análise objetiva onde 
são avaliados não somente a existência, mas também a adequação e a efetividade dos 
referidos controles para mitigar os riscos sobre os quais a gestão esta exposta.  

A pontuação máxima possível nos controles atribuída a cada questão foi 
multiplicada pela quantidade máxima de cada questão (03 pontos X 34 questões = 102 
pontos).  Posteriormente ocorreu a divisão pela pontuação alcançada nos controles, que 
foram 46 pontos (45 / 102 = 0,4411), sendo assim no que tange aos controles internos 
em nível de atividades o percentual foi de 44,11%, quando aplicado o percentual obtido 
na escala proposta pelo TCU, através do Acórdão nº. 568/2014 – Plenário, obtemos o Nível 
de Maturidade nos controles avaliados em “Intermediário”. 

Nível de maturidade dos controles internos 
 

 
 

Quanto maior for o nível de maturidade alcançado, menor será o seu risco residual 
de erros ou irregularidades na execução da atividade, haja vista a relação inversamente 
proporcional entre controles internos e a ocorrência das mais diversas irregularidades. Face 
ao exposto, a análise em nível de atividades demonstra a necessidade de aperfeiçoamento 
dos sistemas controles internos no município de Carlinda, o que pode ser alcançado com o 
comprometimento dos gestores em implementar medidas tendentes a robustecer os 
controles internos administrativos, como forma de contribuir para o aprimoramento da 
gestão e o desempenho da administração municipal na execução do programa em análise. 

 

V - RECOMENDAÇÕES 
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Face ao exposto, somos de opinião que a Unidade Examinada deve adotar medidas 
corretivas com vistas a elidirem os pontos inconsistentes elencados neste relatório, para 
tanto as seguintes medidas devem ser adotadas pela administração: 

a) Atualizar as Instruções Normativas n°. 003/2008 e n°. 010/2009 e inserir na 
nova edição as seguintes informações: 

1. Requisitos e critérios das publicações envolvendo o processo de contratação 
pública;  

2. Atribuições dos servidores responsáveis pela condução do processo de 
contratação pública, de forma clara, objetiva e individualizada; 

3. Requisitos e critérios das publicações envolvendo o processo de contratação 
pública;  

4. Critérios para a realização dos aceites provisórios e definitivos das aquisições e 
serviços, incluindo tais informações no edital, termos de referência e minutas de 
contrato; 

5.  Listas de verificação (check lists) estipulando as rotinas de verificação das 
diversas modalidades de licitação e contratos, a fim de mitigar os elementos que 
possam comprometer o caráter competitivo do processo de contratação; 

b) Disponibilizar a instrução normativa readequada aos servidores motivando sua 
utilização; 

c) Dar conhecimento aos fiscais sobre a instrução normativa SCL nº. 002/2019 – 
Fiscalização Contratual/ARP, proporcionar treinamento adequado e prover todos os 
elementos necessários para que estes possam desenvolver suas atribuições de 
forma independente; 

d) Normatizar os critérios para penalização das empresas por conduta irregular em 
processos licitatórios e capacitar os servidores envolvidos na ação; 

e) Normatizar metodologia de quantificação (estimativas), de modo a garantir a 
disponibilidade dos bens e serviços previamente selecionados nas quantidades 
adequadas e no tempo oportuno; 

f) Elaborar um Plano de Aquisição e publicá-lo anualmente para subsidiar a 
preparação dos fornecedores ao atendimento pleno da entidade; 

g) Padronizar formalmente as especificações técnicas dos bens e serviços mais 
comuns;  

h) Qualificar os membros do setor de licitações anualmente através de cursos 
específicos da área e prover aos mesmos, espaço físico ideal e recursos 
tecnológicos suficientes para uma maior eficiência do setor; 

i) Readequar os termos de referência visando um maior detalhamento do objeto, 
prazos, locais de entrega, formas de aceite (provisório e definitivo), justificativa, 
sanções, etc; 
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j) Realizar reunião formal de iniciação contratual da empresa contratada com 
equipe de fiscalização, antes de iniciar a execução dos contratos; 

k) Acompanhar as etapas do processo de licitação e identificar as possíveis falhas, 
bem como, corrigir as falhas encontradas. 

É o relatório que se submete à consideração superior, sendo este de suma 
importância no aspecto de assessoramento à administração municipal, pois busca auxiliar 
dentro limite de conhecimento o aprimoramento técnico da melhor forma possível. 

 
 

Carlinda – MT, 16 de agosto de 2019. 
 
 

Adm. Pamela Rafaela Eger 
Controladora Interna 


