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Senhor Presidente,

Venho por meio deste, encaminhar, em anexo, o Relatório referente à AÇÃO DE AUDITORIA
N!! 10/2019 - LEGALIDADE DOS PREGÕES PRESENCIAIS N!!s 01/2019 e 02/2019, CONFORME
MATRIZ DE PLANEJAMENTO, realizada na segunda quinzena de Novembro de 2019, referente

ao período de Janeiro a meados de Novembro de 2019, a fim de avaliar se os procedimentos

de controle adotados pela administração da Casaestão sendo realizados para mitigar os riscos

incidentes no processo de gestão de aquisições quanto a atividades executadas em desacordo
com leis, normativos internos, políticas e procedimentos de controle; erros de mensuração e

estimativas; falta de planejamento ou planejamento inadequado nas

aquisições/contratações; entre outros.

Foram solicitados os autos dos processos às Comissões Especiais de Licitação responsáveis

pelos certames: PREGÕES PRESENCIAIS nºs 01/2019 - Contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Auxílio-Alimentação, por
meio de Cartão Eletrônico/Magnético e 02/2019 - Aquisição de 5000 (cinco mil) litros de
combustível, tipo gasolina, passando à análise geral e focando as questões da matriz de

planejamento.

Não foram verificadas irregularidades nos documentos verificados, mas, reforço mais uma vez

a observância aos ritos do processo e atendimento às Instruções Normativas elaboradas para

facilitar a realização dos processos administrativos/contábeis, promovendo assim, uma

execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Q{L
VERUSKA PEDRO

Controladora Geral Interna - Portaria 018/2012

Respeitosamente,

Ao Excelentíssimo Senhor

WELERSSON JOSÉ MERCANDELE
Presidente da Câmara Municipal - LARANJA DA TERRA/ES
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AÇÃO DE AUDITORIA N2 10/2019 - LEGALIDADE DOS PREGÕES PRESENCIAIS N2s 01/2019 e
02/2019, CONFORME MATRIZ DE PLANEJAMENTO

I. INFORMAÇÕES PRELIMINARES
N2 OBJETO

PP 01/2019 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de

fornecimento e gerenciamento de Auxílio-Alimentação, por meio de Cartão

Eletrônico/Magnético.

PP 02/2019 Aquisição de 5000 (cinco mil) litros de combustível, tipo gasolina

o presente trabalho tem como objetivo verificar a legalidade dos processos administrativos

referentes aos PREGÕES PRESENCIAIS nºs 01/2019 e 02/2019 (acima descritos), mediante
atendimento às questões da matriz de planejamento e checklist de documentos, ambos em
anexo.

Esclarece-se que a verificação documental baseada no referido checklist trata-se de exclusiva

verificação física da juntada dos documentos ao processo, sem análise de mérito de conteúdo

da documentação, ressalvadas as questões da matriz de planejamento abaixo.

Ressalva-se ainda que a presente ação de auditoria não tem por escopo a análise do mérito

do objeto do certame ou das razões administrativas que ensejaram a abertura do processo
licitatório.

11- BASE LEGAL

- lei nº 8.666/93;
- Decreto nº 3.555;

- lei nº 10.520/02;

- lei nº 9.069/95;
- Instrução Normativa SCl nº 001/2015 - Dispõe sobre os procedimentos para aquisição de

bens de consumo, serviços e equipamentos em geral, mediante licitação, inclusive dispensa e

inexigibilidade de licitação pela Câmara Municipal de laranja da Terra/ES.

111.METODOLOGIA

Conforme critérios de oportunidade e relevância, realizamos ação de auditoria nos processos

acima, após conclusão e homologação, visando assim evitar falhas e prejuízos ao erário.

Foram solicitados os autos dos processos às Comissões Especiais de Licitação responsáveis

pelos certames, passando à análise geral e focando as questões da matriz de planejamento.

IV. INTRODUÇÃO

O processo de gestão de aquisições visa prover a Casa com os bens e serviços necessários ao

seu funcionamento, de maneira que os diversos setores possam exercer com excelência sua
missão institucional.
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Para tanto, são necessários procedimentos de controle estruturados de modo que

proporcionem a mitigação dos riscos incidentes no processo e, com razoável segurança,

alcancem os seguintes objetivos:

- execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades;

- cumprimento das obrigações de prestação de contas;

- cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e

- salvaguarda dos recursos disponibilizados para evitar perda, mau uso e danos ao erário.

F

Cabe destacar que os procedimentos de controle devem integrar as operações dos processos

de gestão de aquisições.
Nesse sentido, o objetivo da presente ação de auditoria consiste em avaliar se os

procedimentos de controle adotados pela administração da Casa são capazes de mitigar os

riscos incidentes no processo de gestão de aquisições de maneira que garantam, com razoável

segurança, o alcance de seus objetivos.
Dentre os riscos capazes de afetar os objetivos do processo de aquisição, foram selecionados
os seguintes:

- atividades executadas em desacordo com leis, normativos internos, políticas e

procedimentos de controle;

- erros de mensuração e estimativas;

- aquisições/contratações em quantidade/qualidade inadequados;
- falta de planejamento ou planejamento inadequado nas aquisições/contratações;

- estimativas de preços incorretas.

v - CONSTATAÇÔES
Da análise do processo licitatório PP 01/2019 - CONTRATAÇÃODE EMPRESAESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃODE SERViÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AuxíllO-
ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO (seguindo mesma matriz)

constatou-se o seguinte:
a) O processo iniciou-se com abertura regular, com solicitação ao chefe do poder legislativo,

com o responsável da área requisitante e com o esclarecimento do objeto a ser adquirido

descrito de forma suficientemente clara e sem especificações excessivas, irrelevantes e/ ou

desnecessárias.
b) Foi realizada pesquisa de mercado com pelo menos três fornecedores do ramo,

apresentando os indispensáveis elementos técnicos e o orçamento, elaborado pelo órgão ou

entidade promotora da licitação.

c) Foi certificada pela contabilidade a existência de recursos orçamentários. ,0/
d) Foi feita a designação do pregoeiro e equipe de apoio através de ato administrativo. 'V
e) A autoridade competente autorizou formalmente a abertura do processo licitatório.

f) As minutas do edital e contrato foram previamente examinadas pela assessoria jurídica,

mediante pareceres.

g) O original do edital está datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade

que expediu. ~
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h) As publicações do aviso contendo o resumo do edital foi feito em Diário Oficial, Mural da
Câmara e no site oficial.

i) Interessados ou seus representantes apresentaram declaração dando ciência de que

cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregaram os envelopes contendo a

indicação do objeto e do preço oferecido, procedendo-se à abertura e verificação da

conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital, com Preço final do

certame sem sobrepreço em relação à média encontrada com base na pesquisa de preços
realizada no processo.

j) Para julgamento e classificação das propostas foi adotado o critério de maior desconto,

observados os prazos máximos para prestação do serviço definidos no edital.

k) O licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Seguridade Social, Fundo

de Garantia por Tempo de Serviço, Fazendas Estaduais e Municipais e ainda habilitação

jurídica e qualificações técnicas e econômico-financeiras e o CNAE da empresa vencedora do
certame contempla o objeto ticitado.

I) O contrato administrativo foi firmado no prazo e condições estabelecidos no edital.

Da análise do processo licitatório PP02/2019 - CONTRATAÇÃODEEMPRESAPARAAQUISiÇÃO

DECOMBUSTíVEL, tipo gasolina (seguindo a mesma matriz) constatou-se o seguinte:

a) O processo iniciou-se com abertura regular, com solicitação ao chefe do poder legislativo,

com o responsável da área requisitante e com o esclarecimento do objeto a ser adquirido

descrito de forma suficientemente clara e sem especificações excessivas, irrelevantes e/ ou

desnecessárias.

b) Foi realizada pesquisa de mercado com pelo menos três fornecedores do ramo,
apresentando os indispensáveis elementos técnicos e o orçamento, elaborado pelo órgão ou

entidade promotora da licitação.
c) Foi certificada pela contabilidade a existência de recursos orçamentários.
d) Foi feita a designação do pregoeiro e equipe de apoio através de ato administrativo.

e) A autoridade competente autorizou formalmente a abertura do processo licitatório.

f) As minutas do edital e contrato foram previamente examinadas pela assessoria jurídica,

mediante pareceres.

g) O original do edital está datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade

que expediu.
h) As publicações do aviso contendo o resumo do edital foi feito em Diário Oficial, Mural da
Câmara e no site oficial.

i) Interessados ou seus representantes apresentaram declaração dando ciência de que

cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregaram os envelopes contendo a

indicação do objeto e do preço oferecido, procedendo-se à abertura e verificação da
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital, com Preço final do

certame sem sobrepreço emJf~ação à média encontrada com base na pesquisa de preços

realizada no processo. ~ ~
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j) Para julgamento e classificação das propostas foi adotado o critério de menor preço,

observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros

mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.

k) O licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Seguridade Social, Fundo

de Garantia por Tempo de Serviço, Fazendas Estaduais e Municipais e ainda habilitação

jurídica e qualificações técnicas e econômico-financeiras e o CNAEda empresa vencedora do

certame contempla o objeto licitado.
I) O contrato administrativo foi firmado no prazo e condições estabelecidos no edital.

VI - BENEFíCIOS DA AÇÃO DE CONTROLE
Entre os benefícios desta Ação de Auditoria pode-se mencionar incremento da conformidade,

economia, eficiência e eficácia do processo de gestão de aquisições da Câmara Municipal.

VII - CONCLUSÃO
O resultado dos exames realizados permite concluir que, no momento da realização das
verificações e ressalvados os pontos de ação de auditoria apresentados, os procedimentos de

controle executados pela Administração da Casa foram eficazes em mitigar as probabilidades

de desconformidades no processo de gestão das referidas aquisições/contratações.

É o relatório.
Laranja da Terra/ES, 29 de novembro de 2019.

~
VERUSKA PEDRO

Controladora Geral Interna
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ANEXO I
MATRIZ DE PLANEJAMENTO

OBJETIVO: Verificar a legalidade dos processos licitatórios - PREGÕES PRESENCIAIS 01/2019 e

02/2019, conforme as questões de auditoria abaixo discriminadas.
Ordem

Os processos Existência física
estão devida- (sem análise de
mente autua- conteúdo) da
dos com a doeu- documentação
mentação míni- mínima exigida
ma exigida por por lei, segundo
lei? o check-list

abaixo.

Possíveis

Achados

1 Processo ad- Verificar a exis- Ausência de do-
ministrativo tência física cumentação re-
homologado. (sem análise de lacionada no

conteúdo) da check-list abai-
documentação xo.
mínima exigida
por lei, através
de verificação
segundo o
check-list abai-
xo.

Questões de

Auditoria

Informações

Requeridas

Procedimentos

de Auditoria

Fontes de

Informação

2 O objeto está Existência de Edital do cer- Verificar se o Objeto sem des-
descrito de for- objeto descrito tame do pro- objeto do pro- crição mínima
ma suficiente- de forma sufi- cessoadminis- cesso está des- ou de forma
mente clara e cientemente trativo homo- crito de forma obscura, ou,
sem especifica- clara e sem logado. suficientemente com especifica-
ções excessivas, especificações clara e sem es- ções excessivas,
irrelevantes e/ excessivas, ir- pecificações ex- irrelevantes
ou desnecessá- relevantes e/ou cessivas, irrele- e/ou desneces-
rias? desnecessárias. vantes e/ou sárias indicando

desnecessárias. direcionamento.
3 A publicação do Publicação do Página do Analisar se a Desrespeito ao

extrato do edi- extrato do diário da publicação do prazo legal en-
tal observou o edital com publicação do extrato do edi- tre a data da
prazo legal en- prazo mínimo edital e data tal observou o publicação do
tre a data da legal entre a do certame, prazo mínimo extrato do edital
divulgação e a data da ambos no legal entre a e a data do
data do certa- divulgação e a processo data da divul- certame.
me? (Base Le- data
gal: Lei 10.520, certame.
de 2002, art.4º,
V; Lei 8666/93,
art.21, §2º).

do administrativo gação e a data
homologado. do certame.

4 As certidões Existência das Certidões ne- Verificar se as Certidões com
negativas (e/ou certidões nega- gativas ou po- certidões nega- prazo de valida-
positivas com tivas (e/ou po- sitivas com e- tivas (e/ou posi- de expirado.
efeito de ne- sitivas com efei- feito de nega- tivas com efeito
gativa) foram to de negativa) tiva apresen- de negativa) fo-
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apresentadas apresentadas tadas no pro- ram apresenta-
dentro do prazo dentro do prazo cessoadminis- das dentro do
de validade? de validade, trativo homo- prazo de valida-

logado. de.
5 o CNAEda em- CNAEda empre- Contrato so-

presa vencedo- savencedora do cial e CNPJda
ra do certamen- certamente
te contempla o contemplando

empresa no
processo ad-

Analisar se o
CNAEda empre-
savencedora do
certamente
contempla o
objeto licitado.

objeto licitado? o objeto licita- ministrativo
do. homologado.

Objeto do cer-
tame não com-
patível com o
CNAEda empre-
savencedora do
certame.

6 O valor final do Existência de
certamente é preço final do
compatível com certame com-
a média encon- patível com a
trada pela pes- média encon-
quisa de preços trada pela pes-

realizada
processo?

no quisa de preços
realizada
processo.

Pesquisas de Analisar o valor
preços e res- final do certame
pectiva média e verificar se é
encontrada compatível com

Preço final do
certame com so-
brepreço em re-
lação à média

no processo. a média encon- encontrada com
Ata do certa- trada com base base na pesqui-
me no preces- na pesquisa de sa de preços re-
so administra- preços realizada allzada no pro-
tivo homolo- no processo. cesso.
gado.

no
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CHECK LlST - GESTÃO DE AQUISiÇÕES - LICITAÇÕES 2019

PP 01/2019 e PP 02/2019
LEGENDA: S- SIM N-NÃO NA - NÃO APLICÁVEL

FORMAlIZAÇÃO DO PROCESSO

DESCRiÇÃO DISPOSITIVOLEGAl PP PP
01/2019 02/2019

A licitação foi formalizada por meio de processo lei nº 8.666/93, art. 38, S S
administrativo, devidamente autuado, protocolado e caput
numerado?

A autorização (emitida pela autoridade competente) Decreto nº 3.555/00, Anexo S S
para realização da licitação consta do processo? I, art. 7º, I e art. 21, V

A justificativa para contratação (emitida pela lei nº 10.520/02, art. 3º, I e S S
autoridade competente) consta do processo? 111, e Decreto nº 3.555/00,

Anexo I, art. 8º, 111, "b" e art.
21, I

Consta do processo a indicação do recurso próprio para Decreto nº 3.555/00, Anexo S S
a despesa e comprovação da existência de previsão de I, art. 21, IV e lei nº
recursos orçamentários (com a indicação das 8.666/93, art. 7º", § 2º", 111
respectivas rubricas) que assegurem o pagamento das (para serviços) ou art. 14,
obrigações a serem assumidas no exercício financeiro caput (para compras)
em curso, de acordo com o respectivo cronograma?

Foi elaborado termo de referência com a indicação do Decreto nº 3.555/00, Anexo S S

objeto de forma precisa, suficiente e clara? I, art. 8º, I

O termo de referência contém elementos capazes de Decreto nº 3.555/00, Anexo S S

propiciar a avaliação do custo pela Administração, I, art. 8º, 11
diante de orçamento detalhado, considerando os
preços praticados no mercado, a definição dos
métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de
execução do contrato?

O termo de referência foi aprovado pela autoridade Decreto nº 3.555/00, Anexo NA NA

competente? I, art. 8º, 111, lia"
O termo de referência consta do processo? Decreto nº 3.555/00, Anexo S S

I, art. 21, 11
A designação do pregoeiro e da equipe de apoio consta Decreto nº 3.555/00, Anexo S S
do processo? I, art. 21, VI

Os editais e respectivos anexos constam do processo? Decreto nº 3.555/00, Anexo S S
I, art. 21, VIII e lei nº
8.666/93, art. 38, I

Os editais e respectivos anexos foram concebidos de Lei nº 10.520/02, art. 4º, 111e S S

acordo com os ditames da legislação? lei nº 8.666/93, art. 40

A minuta do contrato consta do processo? Decreto nº 3.555/00, Anexo S S
I, art. 21, IX

O parecer jurídico aprovando as minutas do edital e do Decreto nº 3.555/00, Anexo S S
contrato consta do processo?

~

I, art. 21, VII e lei nº {]v8.666/93, art. 38, parágrafo
único
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Os comprovantes das publicações do edital resumido Decreto nº 3.555/00, Anexo S S
constam do processo? I, art. 21, XII e lei nº

8.666/93, art. 38, 11

Foi respeitado o prazo de 8 dias úteis entre a divulgação lei nº 10.520/02, art. 4º, V S S
da licitação (publicação do aviso do edita I) e a
realização do evento?

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos Decreto nº 3.555/00, Anexo S S
meios previstos pela legislação, ou seja, até R$ 160 mil, I, art. 11, I
no DIO e internet?

Os documentos necessários à habilitação (originais ou Decreto nº 3.555/00, Anexo S S
cópias autenticadas por cartórios competentes ou por I, art. 21, Xe lei nº 8.666/93,
servidores da administração ou publicação em órgão da art. 38, XII combinado com o
imprensa oficial) constam do processo? art.32

Os originais das propostas escritas constam do Decreto nº 3.555/00, Anexo S S
processo? I, art. 21, X

Consta do processo a ata da sessão do pregão, Decreto nº 3.555/00, Anexo S S
contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos I, art. 21, XI
licitantes credenciados, das propostas escritas e
verbais apresentadas, na ordem de classificação, da
análise da documentação exigida para habilitação e dos
recursos interpostos?

Os pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a lei nº 8.666/93, art. 38, VI S S
licitação constam do processo?

Os atos de adjudicação do objeto da licitação constam lei nº 8.666/93, art. 38, VII S S

do processo?

Osatos de homologação do objeto da licitação constam lei nº 8.666/93, art. 38, VII S S
do processo?

O comprovante da divulgação do resultado da licitação Decreto nº 3.555/00, Anexo S S

consta do processo? I, art. 21, XII

O termo de contrato ou instrumento equivalente lei nº 8.666/93, art. 38, X S S

(conforme o caso) consta do processo?
Os comprovanteS da publicação do extrato do contrato Decreto nº 3.555/00, Anexo S S

consta do processo? I, art. 21, XII

A publicação resumida do instrumento de contrato ou lei nº 8.666/93, art. 61, S S

de seus aditamentos na imprensa oficial foi parágrafo único
providenciada pela Administração até o 5º dia útil do Jymês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 dias daquela data?

Se for o caso, constam do processo recursos lei nº 8.666/93, art. 38, VIII S S
eventualmente apresentados pelos licitantes e
respectivas manifestações e decisões

Sefor o caso, consta do processo despacho de anulação lei nº 8.666/93, art. 38, IX NA NA
ou de revogação da licitação?
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No preâmbulo do edital consta o seu número de Lei n2 8.666/93, art. 40, caput S S

ordem em série anual?

No preâmbulo do edita I consta o nome da repartição Lei n2 8.666/93, art. 40, caput S S
interessada?

No preâmbulo edital consta a modalidade de licitação Lei n2 8.666/93, art. 40, caput S S
utilizada?

Caso o objeto envolva a prestação de serviços, no Lei n2 8.666/93, art. 40, caput S S
preâmbulo edital consta o regime de execução

escolhido? (empreitada por preço unitário, por preço
global, integral ou tarefa)

No preâmbulo edital consta que o tipo de licitação Lei n2 10.520, art. 42, X e S S
escolhido é o menor preço? Decreto n2 3.555/00, Anexo I,

art. 82, VeLei n2 8.666/93,
art. 40, caput

Está claro se o julgamento será feito por item ou pelo Lei n2 8.666/93, art. 40, caput S S
menor preço global? combinado com o art. 40, VII

Consta do edita I a definição precisa, suficiente e clara Decreto n2 3.555, art. 11, 11 S S

do objeto, bem como a indicação dos locais, dias e
horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra
do edital, e o local onde será realizada a sessão
pública do pregão?

EDITAL- Objeto S S

O edital define o objeto da licitação, em descrição Lei n2 8.666/93, art. 40, I S S

sucinta e clara?

O objeto é um bem ou serviço comum? Lei n2 10.520/02, art. 12 e S S

Decreto n2 3.555/00, Anexo I,
art.12

Foi definido objeto sem citação de características que Lei n2 8.666/93, art. 15, § 72 S S

direcionem a licitação para determinada marca ou a combinado com o art. 72, §52,

inclusão de bens e serviços sem similaridade ou de I
marcas características e especificações exclusivas, a

exceção dos casos em que for tecnicamente

justificável?
O edital estabeleceu o fornecimento de materiais e Lei n2 8.666/93, art. 72, § 42 S S

serviços com previsão de quantidades?

EDITAL- Habilitação S S

O edital define condições para participação na Lei n2 8.666/93, art. 40, VI S S

licitação (habilitação) e a forma de apresentação das
propostas?

Não foi solicitada documentação que extrapola Lei n2 8.666/93, art. 27, I, 11, 111, S S

aquela relativa à habilitação jurídica, a regularidade IVeV

fiscal, a qualificação técnica, qualificação econômico
financeira e a declaração de que não emprega {]rmenores nas condições vedadas pela Constituição
Federal?

Não foi exigida garantia de proposta? Lei n2 10.520, art. 52, I N N

~ ~
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Não foi exigida a aquisição do edita I pelos licitantes Lei nº 10.520, art. 5º, 11 S S
como condição para participação no certame?

Não houve o prévio recolhimento de taxas ou Lei nº 10.520, art. 5º, 111 S S
emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do
edital, quando solicitado, com os seus elementos
constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de
reprodução gráfica da documentação fornecida?

EDITAL- Habilitação Jurídica S S

Foi solicitado o documento de identidade, no caso de Lei nº 8.666/93, art. 28, I S S
pessoa física?
Foi solicitado o registro comercial, no caso de Lei nº 8.666/93, art. 28, 11 S S
empresa individual?

Foi solicitado o ato constitutivo, estatuto ou contrato Lei nº 8.666/93, art. 28, 111 S S
social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores?

Foi solicitada a inscrição do ato constitutivo, no caso Lei nº 8.666/93, art. 28, IV S S
de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício?

Foi solicitado o decreto de autorização, em se Lei nº 8.666/93, art. 28, V S S
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir?

EDITAL- Regularidade Fiscal S S

Foi solicitada a prova de inscrição no Cadastro Lei nº 8.666/93, art. 29, I S S
Nacional de PessoasJurídicas (CNPJ)?

Foi solicitada prova de inscrição no cadastro de Lei nº 8.666/93, art. 29, 11 S S

contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual?
Foi solicitada prova de regularidade para com a Lei nº 8.666/93, art. 29, 111 S S
Fazenda Federal (Certidões Negativas - Dívida
Ativa/PFN e Tributos Administrados pela Receita ~YFederal), Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei?

Foi solicitada prova de regularidade relativa à Lei nº 8.666/93, art. 29, IV e S S
Seguridade Social? (INSS) CF,art. 195, §3º

Foi solicitada prova de regularidade relativa ao Fundo Lei nº 8.666/93, art. 29, IV S S
de Garantia por Tempo de Serviço? (FGTS)

EDITAL- Qualificação técnica S S

A documentação para qualificação técnica ficou Lei nº 8.666/93, art. 30, I, li, S S
limitada a: IlIelV V
a) registro ou inscrição na entidade profissional
competente;

Avenida luiz Obermüller Filho, n2 083,22 Andar, Centro, laranja da Terra/ES- CEP 29615-000- Telefax (27) 3736-1006
CNP.I:01.772.670/0001-99 - E-m:lils:r.:lm:lr:ll1ilr.ml:lr:lni:ld:ltprr:l.ps.l!'nv.brSitp: r.ml:lr:lni:ld:ltprr:l.ps.l!'nv.br



CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES
PODER LEGISLATIVO

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel
b) 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, bem como da
qualificação de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

c) comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de
que recebeu os documentos, e, quando exigido, de
que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação;
d) prova de atendimento de requisitos previstos em
lei especial, quando for o caso.

sNão houve a exigência de itens irrelevantes e sem Lei n2 8.666/93, art. 30, § 12, I
valor significativo em relação ao objeto em licitação
para efeito de capacitação técnico-profissional?

s

Não houve a exigência de comprovação de atividade Lei n2 8.666/93, art. 30, § 52

ou de aptidão com limitações de tempo ou de época
ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras
não previstas na legislação, que inibam a participação
na licitação.

s s

EDITAL- Qualificação Econômico-Financeira

A documentação para qualificação técnica ficou Lei n2 8.666/93, art. 31, I, 11 e
limitada a: 111, combinado com os §§ 22,
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 32,42 e 52 do mesmo artigo
último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há

mais de 3 meses da data de apresentação da
proposta;
b) certidão negativa de falência ou concordata
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física;
d) relação dos compromissos assumidos pelo licitante
que importem diminuição da capacidade operativa
ou absorção de disponibilidade financeira, calculada
esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua
capacidade de rotação.
e) índices contábeis que comprovem a boa situação
financeira do licitante.

Os índices contábeis e seus valores, se exigidos, são Lei n2 8.666/93, art. 31, § 52

os usualmente adotados para correta avaliação de

s s
s s

s s
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situação financeira suficiente ao cumprimento das
obrigações decorrentes da licitação?

Há justificativa para a exigência de índices contábeis, Lei nº 8.666/93, art. 31, § 5º S S
porventura exigidos, que comprovem a boa situação
financeira dos licitantes?

EDITAL- Julgamento S S

O edital define o critério para julgamento, com Lei nº 8.666/93, art. 40, VII S S
disposições claras e parâmetros objetivos?

EDITAL- Condições de Pagamento S S

O edital fixa condições de pagamento? Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV S S

O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê que Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, S S
o prazo de pagamento não será superior a trinta dias, lia"

contado a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela?

O edital, ao fixar condições de pagamento, estabelece Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, N N
cronograma de desembolso máximo por período, em "b"
conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros?

O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê o Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, S S

critério de atualização financeira dos valores a serem "c"

pagos, desde a data final do período de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo
pagamento?

O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, S S

compensações financeiras e penalizações, por IId"

eventuais atrasos?
O edita I, ao fixar condições de pagamento, prevê Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, NA NA
exigência de seguros, quando for o caso? lIe"

O edital fixa limites para pagamento de instalação e Lei nº 8.666/93, art. 40, XIII NA NA
rnoblllzação para execução de serviços que serão
obrigatoriamente previstos em separado das demais

parcelas, etapas ou tarefas?
O edital define condições equivalentes de pagamento Lei nº 8.666/93, art. 40, IX NA NA
entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de
licitações internacionais?

O edita I fixa o critério de reajuste, que deverá retratar Lei nº 8.666/93, art. 40, XI S S

a variação efetiva do custo de produção, admitida a
adoção de índices específicos ou setoriais, desde a !Ydata prevista para apresentação da proposta, ou do
orçamento a que essa proposta se referir, até a data
do adimplemento de cada parcela (dispensável em
caso de compras para entrega imediata, assim
entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta
dias da data prevista para apresentação da
proposta)?

EDITAL- Disposições Gerais S S

~
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o edital estabelece instruções e normas para os Lei nº 8.666/93, art. 40, XV S S
recursos?

O edita I fixa condições de recebimento do objeto da Lei nº 8.666/93, art. 40, XVI S S
licitação?

O edital fixa outras indicações específicas ou Lei nº 8.666/93, art. 40, XVII S S
peculiares da licitação?

A minuta do contrato a ser firmado entre a Lei nº 8.666/93, art. 40, § 2º, S S
Administração e o licitante vencedor é um dos anexos 111
do edital?

O edital define o prazo e condições para execução do Lei nº 8.666/93, art. 40, 11 S S
contrato e para entrega do objeto da licitação?

O edital define o prazo e condições para assinatura do Lei nº 8.666/93, art. 40, 11 S S
contrato ou retirada dos instrumentos?

O edital define sanções para o caso de Lei nº 8.666/93, art. 40, 111 S S
inadimplemento?

O edital fixa os locais, horários e códigos de acesso Lei nº 8.666/93, art. 40, VIII S S
dos meios de comunicação à distância em que serão
fornecidos elementos, informações e
esclarecimentos relativos à licitação e às condições
para atendimento das obrigações necessárias ao
cumprimento de seu objeto?

O edital não prevê condições que comprometam, Lei nº 8.666/93, art. 3º, I S S
restrinjam ou frustrem o caráter competitivo e
estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou
de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato?

EDITAL- Formalizaçio do termo

O contrato possui cláusulas que estabeleçam objeto e Lei nº 8.666/93, art. 55, I S S
seus elementos característicos?

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o Lei nº 8.666/93, art. 55, 11 S S
regime de execução ou a forma de fornecimento?

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o preço Lei nº 8.666/93, art. 55, 111 S S
e as condições de pagamento, os critérios, data-base
e periodicidade do reajustamento de preços, os
critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento?

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os Lei nº 8.666/93, art. 55, IV S S
prazos de início de etapas de execução, de conclusão,
de entrega, de observação e de recebimento

~definitivo, conforme o caso?

O contrato. possui cláusulas que estabeleçam o Lei nº 8.666/93, art. 55, V S S
crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação
da classificação funcional programática e da categoria
econômica?
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o contrato possui cláusulas que estabeleçam as lei n2 8.666/93, art. 55, VI S S
garantias oferecidas para assegurar sua plena
execução, quando exigidas?

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os lei n2 8.666/93, art. 55, VII S S
direitos e as responsabilidades . das partes, as
penalidades cabíveis e os valores das multas?

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os casos lei n2 8.666/93, art. 55, VIII S S
de rescisão?

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o lei n2 8.666/93, art. 55, IX S S
reconhecimento dos direitos da Administração, em
caso de rescisão administrativa?

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a lei n2 8.666/93, art. 55, XI S S
vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do
licitante vencedor?

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a lei n2 8.666/93, art. 55, XII S S
legislação aplicável à execução do contrato e
especialmente aos casos omissos?

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a lei n2 8.666/93, art. 55, XIII S S
obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação?

O contrato possui cláusulas que determinem o seu lei n2 8.666/93, art. 57§ 32 S S
prazo de vigência?

O contrato menciona os nomes das partes e os de lei n2 8.666/93, art. 61 S S
seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou
a sua lavratura, o número do processo da licitação, da
dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos
contratantes às legislação e às cláusulas contratuais.

As garantias exigidas limitaram-se a 5% do valor lei n2 8.666/93, art. 56, § 22 S N

contratado? (Se não, ver exceções)

A duração do contrato (excetuando-se aqueles cujos lei n2 8.666/93, art. 57 S S
produtos estão previstos no PPA, aos serviços de
natureza contínua e a locação de equipamentos e
utilização de programas de informática) ficou adstrita
a vigência dos respectivos créditos orçamentários?

Não há cláusulas que permitam o reajustamento do lei n2 9.069/95, art. 28, § 12 S S
contrato (correção monetária) em prazo inferior a um

~ano?
EDITAL - Execução contratual S S
A publicação resumida do instrumento de contrato ou lei n2 8.666/93, art. 61, S S
de seus aditamentos na imprensa oficial, que é parágrafo único
condição indispensável para sua eficácia, foi
providenciada pela Administração até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no

prazo de vinte dias daquela data~ ,J
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As alterações contratuais em decorrência de Lei nº 8.666/93, art. 65, I, "b"
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto combinado com o § 1º do
foram mencionadas quanto ao limite de 25% (serviços mesmo artigo
ou compras) do valor inicial atualizado do contrato?

5

NA

5

Havendo necessidade de recomposição dos preços lei nº 8.666/93, art. 65, li, "d"
contratados (manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro) há comprovação da existência de fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea econômica extraordinária e extracontratual?

Não houve reajustamento de preços (correção Lei nº 9.069/95, art. 28, § 1º
monetária) em prazo inferior a um ano.

5

NA NA

5

Houve acompanhamento e fiscalização da execução lei nº 8.666/93, art. 67
contratual por parte de representante da
Administração especialmente designado?

5 5

Há comprovação de recolhimento, por parte da lei nº 8.666/93, art. 71, §2º e
contratada, das obrigações trabalhistas e Enunciado 331- T5T
previdenciárias?

Emse tratando de serviços com valor superior a R$ 80 lei nº 8.666/93, art. 73, I, "a"
mil, o objeto foi recebido provisoriamente, pelo combinado com o art. 74, 111
responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita

do contratado?

5

NA NA

5

Em se tratando de aquisição de bens, o objeto foi lei nº 8.666/93, art. 73, I, "b"
recebido definitivamente, por servidor ou comissão
designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o
decurso do prazo de observação, ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos

contratuais?
Em se tratando de compras ou de locação de lei nº 8.666/93, art. 73, li, "a"
equipamentos, o objeto foi recebido
provisoriamente, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com a especificação e
definitivamente, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação?

NA

NA

5
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