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DECRETO N.º 10.972, DE 26 DE ABRIL DE 2019 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 
02/2019. 

 
  A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais; 
 
  CONSIDERANDO o Processo nº 1.868/2019, da Controladoria Geral do Município 
de Guaçuí; 
 
  CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, 

29, 70, 76 e 77 da Constituição Estadual, 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e 86 da Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, além da Lei Municipal nº 

3.816/2011, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Guaçuí; 

 

  CONSIDERANDO por fim, que a referida instrução normativa visa se adequar aos 

preceitos estabelecidos pela Resolução TC nº. 227, de 25 de agosto de 2011, expedida pelo 

TCE/ES.       

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar para todos os efeitos, a Instrução Normativa SCI Nº 02/2019, 
que dispõe sobre a padronização dos procedimentos para a realização de inspeções, auditorias 
internas e tomadas de contas especiais, na administração direta e indireta, pessoas físicas ou 
jurídicas beneficiadas com recursos públicos, objetivando discipliná-los conforme o planejamento 
e metodologia de trabalho e, se for o caso, aprimorá-los, conforme segue em anexo. 

 
Art. 2º - A Instrução normativa ora aprovada será parte integrante do presente 

decreto.    
 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

                                      Guaçuí - ES, 26 de abril de 2019. 
 
 
 
 

VERA LÚCIA COSTA 

Prefeita Municipal 

 

 

AILTON DA SILVA FERNANDES 

Procurador Geral do Município 

 

 

WERITON AZEVEDO SOROLDONI 

Controlador Geral do Município 
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 INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 002/2019 
 

Versão 01 

Aprovação em 26/04/2019. 

Ato de Aprovação: Decreto nº. 10.972/2019 

Unidade Gestora: Controladoria Geral do Município (Unidade Central de Controle Interno) 

 

I - DA FINALIDADE 

Dispor sobre a padronização dos procedimentos para a realização de inspeções, auditorias 

internas e tomadas de contas especiais, na administração direta e indireta, pessoas físicas ou 

jurídicas beneficiadas com recursos públicos, objetivando discipliná-los conforme o 

planejamento e metodologia de trabalho e, se for o caso, aprimorá-los. 

 

II – DA ABRANGÊNCIA 

A presente Instrução Normativa abrange todas as unidades da estrutura organizacional da 

administração pública municipal direta e indireta, além dos fundos, entidades e pessoas físicas e 

jurídicas beneficiadas com recursos do executivo municipal, bem como, dos recursos inerentes a 

união e o estado. 

 

III - DOS CONCEITOS 

 
1. Auditoria – É o estudo e avaliação sistemática das transações, procedimentos, operações, rotinas 

e demonstrações financeiras de uma entidade; 

 

2. Auditoria Interna – É o conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, 

adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas contábeis, financeiras e 

operacionais da entidade, baseado nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e efetividade. 
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3. Auditoria Contábil: É a técnica utilizada no exame dos registros e documentos e na coleta de 

informações e confirmações, mediante procedimentos específicos, pertinentes ao controle do 

patrimônio, com o objetivo de obter elementos comprobatórios suficientes que permitam opinar 

se os registros contábeis foram efetuados de acordo com os princípios fundamentais de 

contabilidade e, se as demonstrações deles originárias refletem, adequadamente, a situação 

econômico-financeira do patrimônio, os resultados do período administrativo examinado e as 

demais situações nelas demonstradas; 

 

4. Auditoria Operacional: Consiste em avaliar as ações gerenciais e os procedimentos 

relacionados ao processo operacional, ou parte dele, das unidades ou entidades da 

Administração Pública Municipal, programas de governo, projetos, atividades ou segmentos 

destes, com a finalidade de emitir uma opinião sobre a gestão, quanto aos aspectos da eficiência, 

eficácia e economicidade, procurando auxiliar a Administração na gerência e nos resultados, por 

meio de recomendações, que visem aprimorar os procedimentos, melhorar os controles e 

aumentar a responsabilidade gerencial.  

 

 5. Auditoria de Acompanhamento da Gestão: realizada ao longo dos processos de gestão com o 

objetivo de atuar em tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e 

negativos de uma unidade administrativa, evidenciando melhorias e economias existentes no 

processo ou prevenindo anomalias no desempenho da instituição. A auditoria de gestão 

compreende o exame das peças que instrui o processo de prestação de contas anual, exame da 

documentação comprobatória dos atos e fatos administrativos, verificação da eficiência dos 

sistemas de controles administrativo e contábil, verificação do cumprimento da legislação 

pertinente, avaliação dos resultados operacionais e da execução dos programas de governo 

quanto à economicidade, eficiência e eficácia. 

 

6. Auditoria Especial: abrange a realização de trabalhos especiais de auditoria, não 

compreendidos no plano anual de auditoria interna e destina-se ao exame de fatos ou situações 

consideradas relevantes e extraordinárias ou para atender determinação da autoridade 

administrativa ou do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 
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7. Inspeção: é o instrumento utilizado para suprir omissões, esclarecer dúvidas, apurar a 

legalidade, a legitimidade e a economicidade de atos e fatos específicos praticados por 

responsáveis pelos sistemas administrativos. 

 

8. Levantamento: é o instrumento utilizado para conhecer a organização e o funcionamento das 

unidades organizacionais, dos sistemas, programas, projetos e atividades no que se refere aos 

aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais; identificar objetos e 

instrumentos de trabalho; e avaliar a viabilidade de realização de auditorias/inspeções 

administrativas/fiscalizações. 

 

9. Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI – Documento elaborado pela Unidade Central de 

Controle Interno, contendo a programação das ações de auditoria interna nas atividades da 

administração direta e indireta do Município, que serão realizadas no exercício subsequente. 

 

10. Relatório Final de Auditoria Interna - É o produto final do trabalho da auditoria, documento 

pelo qual é apresentado o resultado dos trabalhos de auditoria interna, devendo ser redigido 

com objetividade e imparcialidade, de forma a expressar claramente as conclusões, 

recomendações e as providências a serem tomadas pela administração. 

 

IV -  DA BASE LEGAL 

1. Constituição Federal de 1988 - artigos 31, 70 e 74;  

2. Constituição do Estado do Espírito Santo;  

3. Lei Complementar nº. 101/2000;  

4. Resolução 227/2011 e alterada pela Resolução nº 257/2013 do TCE-ES; 

5. Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº. 3.186/2011, alterada pela Lei nº. 3.995/2013, 

ambas regulamentadas pelo Decreto Municipal nº. 9.000/2013, no que compete às 

responsabilidades do Controle Interno. 

 

V - DAS RESPONSABILIDADES 
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1. São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno:  

1.1 Cumprir as determinações desta Instrução Normativa, quanto às 

condições e procedimentos a serem observados no planejamento e na 

realização das auditorias internas; 

1.2. Planejar e executar o Plano Anual de Auditoria Interna;  

1.3.  Efetuar as inspeções de processos licitatórios;  

3.4. Dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária, de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tome conhecimento, conforme dispõe o art. 12, da 

Resolução TC nº. 227 de 25 de agosto de 2011, expedida pelo TCE-ES; 

3.5. Adotar procedimentos para a instauração de Tomadas de Contas Especiais quando 

necessário; 

 

2. São responsabilidades das Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno: 

2.1 - Cumprir fielmente as determinações desta instrução normativa; 

2.2 - Manter esta instrução normativa à disposição de todos os servidores da unidade, velando 

pelo seu fiel cumprimento; 

2.3 - Atender às solicitações da Unidade Central de Controle Interno, facultando amplo acesso a 

todos os documentos, informações e demais elementos necessários, bem como, assegurar 

condições para o eficiente desempenho dos trabalhos de auditoria interna; 

2.4 - Atender, com prioridade, as requisições de documentos e aos pedidos de informação 

apresentados durante a realização dos trabalhos de auditoria interna; 

2.5 - Não sonegar, sob pretexto algum, nenhum processo, informação ou documento aos 

servidores da Unidade Central de Controle Interno, responsáveis pelos trabalhos de auditoria 

interna; 

2.6 - Cumprir as recomendações e executar as ações necessárias à correção das irregularidades 

constantes no relatório final da auditoria interna. 

2.7. Comunicar a Controladoria Geral, atuante como Unidade Central de Controle Interno - UCCI, 

qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de 

responsabilidade solidária, conforme prevê o art. 6º, inc. V da Lei Municipal nº. 3.816/2011. 
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2.8. Todos os responsáveis pelo Controle Interno que tomarem conhecimento de irregularidade, 

ilegalidade ou omissão no dever de instaurar tomada de contas especial deverão adotar medidas 

para assegurar o cumprimento da lei, sob pena de responsabilidade solidária. 

 

3. São Responsabilidades da Autoridade Administrativa Competente, no caso de Tomada de 

Contas Especial, sob pena de responsabilidade solidária, adotar, imediatamente, providências 

com vistas à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, sempre 

que verificada alguma das hipóteses previstas no item 1 do Capítulo VII – Das Considerações 

Finais, desta instrução Normativa, em consonância com o art. 83, incisos I a VII da Lei 

Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCE/ES);  

3.1. O início do processo, com vistas à exigência de prestação de contas ou de ressarcimento ao 

Erário, caberá a Autoridade Administrativa Competente, podendo ocorrer de ofício ou por 

solicitação da Câmara Municipal, do Ministério Público, do TCEES ou da Controladoria Geral do 

Município. 

3.2.  Caso não comprovada a conivência entre a Autoridade Administrativa que constatou a 

irregularidade e o agente causador do dano, a responsabilidade daquela esgotar-se-á com a 

adoção de providências visando à reparação do prejuízo. 

3.3. A omissão da autoridade competente no que se refere ao dever de adotar as providências 

com vistas à apuração do dano e, ao imediato ressarcimento ao Erário, no prazo máximo 

estabelecido em Resolução Normativa do TCE, é considerada grave infração à norma legal, 

sujeitando a referida autoridade à imputação das sanções cabíveis, sem prejuízo de caracterizar a 

sua solidariedade com o agente causador do dano. 

 

VI - DOS PROCEDIMENTOS  

1. Do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI: 

1.1. A Superintendência de Controle Interno - Elaborará o Plano Anual de Auditoria Interna - 

PAAI, submetendo-o a análise do Controlador Geral. 

1.1.1. O Plano Anual de Auditoria Interna deverá indicar: 

a) Os sistemas administrativos ou unidades a serem auditadas; 

b) O período previsto para a sua execução; 
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c) O objetivo dos trabalhos; 

d) A metodologia (avaliação de risco, amostragem); 

e) Recursos humanos empregados; 

f) Os custos estimados para a execução das auditorias, quando 

houver. 

1.1.2. Na seleção dos sistemas administrativos ou unidades a serem auditadas, serão 

considerados os aspectos da materialidade, relevância, vulnerabilidade e criticidade pretérita - 

falhas, erros e outras deficiências anteriores , bem como, recomendações da Controladoria Geral 

pendentes de implementações, quando existentes. 

1.2. Controlador Geral - Verifica se há necessidade de completar as informações e se sim, 

retorna à Superintendência de Controle Interno para providências. Se não houver necessidade, 

encaminha o PAAI para ciência e aprovação do Prefeito. 

1.3. Prefeito Municipal - Dá sua ciência no PAAI, podendo o mesmo aprová-lo ou não. 

1.3.1. Se não aprovado, o Prefeito Municipal devolve o PAAI à Controladoria Geral para análise e 

alterações ou correções indicadas, se for o caso. 

1.3.2. Caso seja aprovado, o Prefeito Municipal devolve à Controladoria Geral do Município para 

aguardar a execução. 

 

2.  Das Auditorias: 

2.1. Previamente a realização do procedimento de auditoria, a Controladoria Geral encaminhará 

ofício a unidade gestora a ser auditado, com no mínimo 05 (cinco) dias úteis de antecedência ao 

procedimento.  

2.1.1. Poderá ser solicitado ainda, que sejam providenciados alguns documentos para adiantar o 

processo no momento da auditoria.  

2.2. O Órgão a ser auditado providencia a documentação requisitada, efetua a entrega aos 

Auditores no início dos procedimentos e aguarda a Auditoria.  

2.2.1. O responsável pelo Órgão a ser auditado deverá estar presente no dia da verificação e, se 

for ocaso, providenciar o que for requisitado, conforme subitem anterior.  
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2.2.2. Caso o responsável pelo Órgão a ser auditado não puder fazer presença, deverá indicar um 

responsável para acompanhar os Auditores no momento da realização da auditoria ou inspeção, 

in loco.  

 

2.3. Execução do Plano Anual de Auditoria Interna: A realização da Auditoria Interna será 

baseada no PAAI e no ofício encaminhado ao órgão que será fiscalizado/auditado. 

2.4. A Controladoria Geral analisa os procedimentos e rotinas operacionais, conforme os 

critérios fundamentais que norteiam a UCCI, imbuídos dos princípios que regem a Administração 

Pública, tendo prazo para a conclusão de tal análise de 30 (trinta) dias a contar do recebimento 

das primeiras informações; 

2.4.1. Havendo necessidade de aprofundar as verificações em uma determinada área, os 

Auditores poderão questionar, solicitar ou analisar outros itens não constantes do Programa de 

Trabalho, dentro do prazo acima estabelecido, podendo ser prorrogado por igual período, caso 

seja necessário.  

2.4.2. Nenhum documento poderá ser sonegado aos Auditores e Controlador.  

2.5. Após a conclusão dos procedimentos de auditoria, a Controladoria Geral elabora o 

Relatório de Auditoria, o qual deverá ser emitido, em três vias, registrando as inconformidades 

encontradas, bem como, as possíveis recomendações para solucionar os itens irregulares.  

2.6. O Relatório de Auditoria deverá ser encaminhado ao Secretário da pasta auditada e ao 

Prefeito Municipal assinado pelo Controlador Interno, na falta deste, pelos Auditores com 

assinatura em conjunto. 

2.7. O(a) gestor(a) da unidade auditada, de posse do Relatório de Auditoria, se encarregará de 

cientificar e cobrar soluções dos responsáveis pela regularização dos itens apontados.  

2.8. O(a) responsável pela unidade gestora auditada deverá encaminhar, por oficial, relatório à 

Controladoria Geral, informando sobre a regularização dos itens apontados, em até 30 dias após 

o recebimento do Relatório de Auditoria – cabendo prorrogação devidamente justificada, que 

será analisado pela Controladoria Geral, ou ainda a apresentação de Plano de Ação. 

2.8.1. Caso a Controladoria Geral não receba este Ofício dentro do prazo estabelecido, deverá 

ser encaminhado, imediatamente, um Ofício ao Prefeito Municipal comunicando o fato. 
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2.9. Após recebimento das respostas da Unidade auditada, a Controladoria Geral emite Parecer 

Final de Auditoria, que será encaminhado àquela Unidade e ao Chefe do Executivo para 

procedimentos a serem adotados a partir de então. 

 

3. Das Inspeções: 

3.1. Todos os processos licitatórios, bem como, as contratações efetuadas por meio de dispensa 

e inexigibilidade nos termos dos Artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93, poderão ser inspecionados pela 

Unidade Central de Controle Interno, a fim de verificar a conformidade dos mesmos com os 

normativos vigentes.  

3.2. A inspeção a que se refere o subitem 3.1 se dará em duas partes:  

a) A primeira parte será após a fase interna, ou seja, antes da publicação do edital ou da dispensa 

ou inexigibilidade;  

b) A segunda parte será feita antes da homologação do processo, quando será verificada a fase 

externa do processo.  

3.2.1. Cabe à Comissão Permanente de Licitação o encaminhamento dos processos à 

Controladoria via “Protocolo”, quando necessário. 

3.3. A Controladoria Geral terá até 3 (três) dias úteis para proceder a verificação de cada 

processo em cada uma das partes da inspeção, podendo este prazo ser prorrogado por igual 

período, caso seja necessário.  

3.3.1 Havendo qualquer não conformidade, a Controladoria Geral devolverá o processo à 

Unidade Responsável para que o vício seja sanado. Regularizada a situação, o mesmo será 

reencaminhado para nova verificação;  

3.4. A Controladoria Geral do Município utilizará check list – Anexo I, para padronizar e orientar 

os trabalhos pertinentes a este item. 

 

4. Da Tomada de Contas Especial:  

4.1. Ordenador de Despesas – 08 dias: 

4.1.1. Recebe o processo e/ou fatos que indiquem a necessidade de instauração de Tomada de 

Contas Especial (TCE), conforme relacionado no item 1 do Capítulo VII – Considerações Finais – 

03 dias. 
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4.1.2. Indica os membros da comissão que deverá ser composta de servidores efetivos, no 

mínimo de 3 (três), que não poderão estar envolvidos com os fatos a serem apurados e nem 

possuir qualquer interesse no resultado do procedimento – 03 dias. 

4.1.3. Elabora Portaria, junto à Procuradoria Geral do Município, instaurando a Tomada de 

Contas Especial (TCE) e designando comissão, na qual constará o prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias para conclusão do relatório – 1 dia. 

4.1.4. Encaminha a Portaria, por meio de CI à Superintendência de Imprensa Oficial para 

publicação no Diário Oficial do Município – 1 dia. 

 

4.2 – Superintendência de Imprensa Oficial – 2 dias. 

4.2.1. Recebe a Portaria, devidamente assinada e providencia publicação – 1 dia. 

4.2.2. Encaminha a Portaria publicada ao Ordenador de Despesas – 1 dia. 

 

4.3– Ordenador de Despesas – 1 dia. 

4.3.1. Recebe a Portaria e encaminha a documentação ao Protocolo Geral para abertura de 

processo de Tomada de Contas Especial. 

 

4.4. Protocolo Geral – 2 dias. 

4.4.1. Recebe, autua os documentos e gera número de Processo para Tomada de Contas 

Especial, iniciando-se com o termo de autuação, portaria de instauração e documentos que 

motivaram a instauração da TCE e demais informações que se referirem aos fatos em apuração – 

1 dia. 

4.4.2.  Encaminha o Processo para o Ordenador de Despesa que instaurou a TCE – 1 dia. 

 

4.5. Ordenador de Despesas – 3 dias. 

4.5.1. Recebe o processo e informa por meio de Comunicação Interna – CI, a instauração da 

Tomada de Contas Especial ao Órgão de Controle Interno do Município – Controladoria Geral do 

Município (CGM) – 1 dia. 
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4.5.2. Informa por meio de Comunicação Interna – CI, a instauração da Tomada de Contas 

Especial ao Gabinete do Prefeito, solicitando que este encaminhe a informação ao Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES por meio de Ofício. – 1 dia. 

4.5.3. Encaminha o processo à Comissão de Tomada de Contas devidamente designada para 

início dos trabalhos e entrega do relatório no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após a 

publicação da Portaria – 1 dia. 

 

4.4 – Comissão de Tomada de Contas Especial – 40 dias. 

4.6.1. Recebe o processo e adota as providências necessárias à apuração dos fatos, identificação 

dos responsáveis e quantificação do dano, instruindo o processo, observando o disposto no item 

4 do Capítulo VII – Das Considerações Finais, no que couber. 

4.6.2. Elabora Ata de início dos trabalhos, convoca o possível responsável, por qualquer meio 

comprobatório do recebimento da comunicação, para prestar informações e demais 

esclarecimentos que se fizerem necessários, de acordo com a análise preliminar dos membros da 

comissão. 

4.6.3. Solicita, se necessário, ao Tribunal de Contas do Estado, por meio de Ofício, a prorrogação 

do prazo da TCE (Tomada de Contas Especial) em até 90 (noventa) dias contados a partir da 

publicação da Portaria de instauração. 

4.6.4. Elabora relatório circunstanciado, que será instruído com os documentos e informações 

elencados no Anexo II da presente Normativa, contextualizando os fatos, evidências, conclusões, 

valor do possível dano e a responsabilidade dos agentes. 

4.6.5. Encaminha os autos contendo o relatório para manifestação da Controladoria Geral do 

Município. 

 

4.7 – Controladoria Geral do Município/CGM – 12 dias. 

4.7.1. Recebe o processo e analisa o relatório circunstanciado - 6 dias. 

4.7.1.1. Se o relatório circunstanciado contemplar documentos e informações satisfatórios, 

emite Parecer Técnico. 

4.7.1.2. Se detectado alguma fragilidade nos documentos e informações apresentados, solicita 

diligência(s) - 5 dias. 
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4.7.2. Encaminha o processo à Comissão de Tomadas de Contas – TCE. – 1 dia. 

 

4.8 – Comissão da Tomada de Contas Especial TCE - 6 dias. 

4.8.1. Recebe o processo; 

4.8.1.1. Se emitido Parecer Técnico pela Controladoria Geral do Município, atesta ciência e 

encaminha o processo contendo o relatório ao Ordenador de Despesas, para homologação – 1 

dia. 

4.8.1.2. Se solicitado diligência(s), atende a(s) diligência(s) e encaminha o Processo à 

Controladoria Geral do Município, para emissão do Parecer Técnico – 5 dias. 

 

4.9 - Ordenador de Despesas – 4 dias. 

4.9.1. Recebe o processo e verifica se houve dano ao erário – 2 dias. 

4.9.1.1. Se houve dano, aprova o relatório e encaminha o processo à Secretaria Municipal de 

Finanças. (Item 4.10) – 1 dia. 

4.9.1.2 – Se não houve dano, arquiva o processo de Tomada de Contas Especial e informa através 

de Ofício o arquivamento ao TCE-ES. (Item 4.13) – 1 dia. 

 

4.10 – Secretaria Municipal de Finanças – 3 dias. 

4.10.1. Recebe o processo e providencia a atualização do Débito pelo índice de atualização dos 

créditos tributários do Estado do Espírito Santo, acrescidos de juros de mora e gera o Documento 

de Arrecadação Municipal – DAM – 2 dias. 

4.10.2. Encaminha o processo ao Ordenador de Despesas – 1 dia. 

 

4.11. Ordenador de Despesas - 4 dias. 

4.11.1. Recebe o processo e oficia a quem deu causa ao dano, concedendo o prazo de 5 (cinco) 

dias para pagamento - 2 dias. 

4.11.2. Encaminha o processo à Secretaria Municipal de Finanças – 1 dia. 

4.11.3. Recebe o processo e verifica se houve o pagamento do DAM, por meio do setor 

responsável – 1 dia. 
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4.11.3.1. Se não houve o pagamento, encaminha o processo à Secretaria Municipal de 

Finanças/Setor de Contabilidade (Item 4.12). 

4.11.3.2. Se houve o pagamento, encaminha o processo ao Ordenador de Despesas (Item 3, 

Capítulo VII – Considerações Finais). 

 

4.12. Secretaria Municipal de Finanças/Contabilidade - 2 dias. 

4.12.1. Recebe o Processo e efetua os registros contábeis, identificando os responsáveis que 

ficarão impedidos de contratar ou receber algum benefício da Administração Pública Municipal. 

4.12.2. Encaminha o processo ao Ordenador de Despesas. 

 

4.13. Ordenador de Despesas - 1 dia. 

4.13.1. Encaminha o Ofício/CI, com a informação do encerramento da Tomada de Contas 

Especial ao Gabinete do Prefeito e solicita o encaminhamento da informação ou dos autos do 

Processo, conforme item 3 do Capítulo VII – Das Considerações Finais, ao Tribunal de Contas do 

Estado – TCE-ES, por meio de Ofício. 

 

4.14 - Gabinete do Prefeito  - 2 dias. 

4.14.1 – Recebe a informação de encerramento da TCE ou encaminha os autos do processo ao 

Tribunal de Contas do Estado, conforme item 3 do Capítulo VII – Considerações Finais. 

 

VII - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
1. Tomada de Contas Especial – TCE: é um processo instaurado pela autoridade administrativa 

competente, de ofício, depois de esgotadas as medidas administrativas internas, ou por 

determinação do Tribunal de Contas, com o objetivo de apurar os fatos, identificar os 

responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento, quando caracterizado pelo 

menos um dos fatos descritos adiante: 

a) omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da 

correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de 

repasse, ou instrumento congênere; 
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b) ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de 

dinheiro, bens ou valores públicos; 

c) ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa 

ou dolosa de valores e bens; 

d) prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte 

dano ao erário; 

e) concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia 

de receitas de que resulte dano ao erário. 

 

2. O ato de instauração da TCE deverá ser comunicado ao Tribunal de Contas do Estado no prazo 

de até 15 (quinze) dias, contendo as seguintes informações: 

a) número do processo da Tomada de Contas Especial; 

b) cópia do instrumento que designou a comissão; 

c) motivo ensejador para instauração da Tomada de Contas Especial; 

d) data da ocorrência; 

e) valor original do débito. 

3. O Processo de tomada de contas especial deve ser encaminhado ao Tribunal de Contas no 

prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir do ato de sua instauração, conforme art. 1º da 

instrução Normativa TC nº. 32/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 

3.1. O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por até igual período, mediante solicitação 

da autoridade competente, fundamentada tempestivamente, a ser concedida a critério do 

Relator, em decisão monocrática. 

 

4. O encaminhamento dos autos ao Tribunal de Contas será dispensado quando: 

a) houver ressarcimento integral do dano; 

b) houver parcelamento do débito e quitação de, pelo menos, a 

primeira parcela; 

c) ao fim da instrução processual executada pela Administração 

Pública, não for identificado dano; 
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d) o valor do dano for igual ou inferior a 20.000 VRTE (vinte mil 

Valores de Referência do Tesouro Estadual), caso em que a quitação somente 

será dada ao responsável, pelo tomador das contas, mediante o pagamento, ao 

qual continuará obrigado.  

4.1. A dispensa de que trata o item 4 não desobriga a autoridade competente de apurar os 

fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento. 

 

5. Para o item 3, o Ordenador de Despesa deverá solicitar ao Gabinete do Prefeito que 

encaminhe no prazo de 90 dias, contados da instauração da TCE, comunicação ao Tribunal de 

Contas, com os seguintes elementos, quando cabíveis: 

a) número do processo da Tomada de Contas Especial; 

b) nome, endereço, matricula e CPF do responsável pelo dano; 

c) origem e data da ocorrência; 

d) valor original de débito; 

e) valor atualizado do débito, acompanhado de memória de cálculo; 

f) data do recolhimento do débito; 

g) cópia do comprovante de recolhimento integral do débito ou da primeira parcela. 

 

6. Os autos da Tomada de Contas Especial serão instituídos com os seguintes elementos: 

6.1. Ficha de qualificação do responsável, indicando: 

a) Nome completo, número do CPF e número da carteira de identidade; 

b) Endereço residencial e profissional completos. 

c) Cargo, função e matrícula, se servidor público. 

6.2. Termo formalizador do convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere e respectivos 

anexos, quando for o caso, contendo: 

a) Cópias das notificações à entidade beneficiária, acompanhadas dos respectivos comprovantes 

de recebimento; 

b) Comprovantes de repasses e de recebimento dos recursos, da nota de empenho, da ordem de 

pagamento ou ordem bancária; 

c) Comprovação de retenção, pelo concedente, das parcelas vincendas, se for o caso. 
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d) Justificativa quanto à devolução integral de recursos não utilizados na execução do objeto da 

avença, acompanhada do comprovante de devolução do valor devidamente corrigido, 

destacando-se as receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas. 

6.3. Demonstrativo financeiro do débito, indicando: 

a) Valor original; 

b) Origem e data da ocorrência; 

c) Parcelas recolhidas e respectivas datas de recolhimento, se for o caso. 

6.4. Relatório da comissão, indicando de forma circunstanciada, o motivo determinante de 

instauração da Tomada de Contas Especial, os fatos apurados, as normas legais e regulamentares 

desrespeitadas, os respectivos responsáveis e as providências que devem ser adotadas pela 

autoridade competente para resguardar o Erário; 

6.5. Cópia do relatório da comissão de sindicância ou de inquérito se for o caso; 

6.6. Cópia das notificações de cobrança expedidas ao responsável, acompanhadas de Aviso de 

Recebimento ou qualquer outra forma que assegure a certeza da ciência do interessado; 

6.7. Demonstrativo do recebimento e aplicação de todos os recursos orçamentários e extra 

orçamentários utilizados, arrecadados, guardados, gerenciados ou administrados pela pessoa 

física, órgão ou entidade, se for o caso; 

6.8. Manifestação da Procuradoria Geral do Município; 

6.9. Manifestação do responsável pelo Órgão de Controle Interno, acompanhada do respectivo 

relatório, abordando os seguintes requisitos: 

a) adequada apuração dos fatos, indicando as normas ou regulamentos infringidos; 

b) correta identificação do responsável; 

c) precisa quantificação do dano e das parcelas eventualmente recolhidas; 

6.10. Pronunciamento do ordenador de despesa ou de autoridade por ele delegada; 

6.11. Outras peças que permitam ajuizamento acerca da responsabilidade ou não pelo prejuízo 

verificado. 

 

7. Os membros da comissão desenvolverão os trabalhos sem prejuízo de suas atribuições 

rotineiras, conforme horário de trabalho estabelecido pelo presidente da mesma. 
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8. Quando os fatos consignados na Tomada de Contas Especial (TCE) forem objeto de ação 

judicial, a Auditoria Administrativa competente fará consignar a informação no respectivo 

relatório, dando notícia da fase processual em que encontra a ação. 

 

9.  Esta instrução normativa entra em vigor na data de publicação do Decreto de sua aprovação. 

 

Guaçuí/ES, 26 de abril de 2019. 

 

VERA LÚCIA COSTA 
Prefeita Municipal 

 

 

WERITON AZEVEDO SOROLDONI 
Controlador Geral do Município 
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ANEXO I  
Check List para Inspeções 

 

 

1. COMISSÃO (Permanente ou Especial) DE LICITAÇÃO (art. 6º , XVI) 
 

UG/Secretaria: Exercício: 

Preparado por: Data: 

Visto por: Data: 

COMISSÃO (Permanente ou Especial) DE LICITAÇÃO (art. 6º , XVI) 

- Os membros da comissão de licitação não estão impedidos nos termos do art. 

9º caput e § 3º [art. 9º, § 4º]. 

 

- A comissão é composta de pelo menos 3 membros, sendo, ao menos, 2 deles 

servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da 

Administração responsáveis pela licitação [art. 51, caput]. 

 

- No caso de comissão permanente [art. 51 § 4º]: 
. a investidura dos membros não excedeu a 1 ano; 
. não houve a recondução da totalidade de seus membros para a 

mesma comissão no período subseqüente. 

 

 

2. Processo Administrativo 
 

UG/Secretaria: Exercício: 

Preparado por: Data: 

Visto por: Data: 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Para iniciar a licitação houve [art. 38, caput]: 
. Abertura de processo administrativo; 

      

. Autuação do processo;       

. Protocolo do processo;       

. Numeração do processo;       

. Autorização da licitação;       

. Indicação sucinta do objeto;       

. Indicação de recurso orçamentário para a despesa.       

- O processo contém [art. 38]: 
. Edital/convite e anexos, quando for o caso [I]; 

      

. Comprovante de publicação de resumo de edital ou da entrega do convite 

[II]; 

      

. Ato de designação da comissão de licitação, ou do leiloeiro administrativo ou 

oficial, ou do responsável pelo convite [III]; 

      

. Original das propostas e documentos que as instruem [IV];       

. Atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora [V];       

. Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou 

inexigibilidade [VI]; 

      

. Ato de homologação da licitação [VII];       

. Ato de adjudicação do objeto [VII];       

. Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas 

manifestações e decisões [VIII]; 

      

. Despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, 

fundamentado circunstanciadamente [IX]; 
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. Termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso [X];       

. Exame prévio, pela assessoria jurídica da Administração, de minutas de 

editais, contratos, acordos, convênios ou ajustes [§ ún.]. 

      

       

- No caso de criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que 
acarretou aumento da despesa, exceto se irrelevante (LRF, art. 16, § 3º), houve 
[LRF, art. 16]: 

. Estimativa do impacto orçamentário-financeiro desse aumento de despesa 

no exercício em que deveria entrar em vigor e nos dois subseqüentes [I]; 

      

. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com 
o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias [II]; 

      

. Premissas e metodologia de cálculo utilizadas na estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro [§ 2º]. 

      

- No caso de despesa obrigatória de caráter continuado (LRF, art. 17, caput, 
excetuando-se as do § 6º), os atos que a criou ou aumentou contêm: 

. Estimativa do impacto orçamentário-financeiro desse aumento de despesa 
no exercício em que deveria entrar em vigor e nos dois 

subseqüentes [LRF, art. 17, §1º]; 

      

. Demonstração da origem dos recursos para seu custeio [LRF, art. 17, §1º];       

. Comprovação de que a despesa não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º da LRF [LRF, art. 
17, § 2º]; 

      

. Premissas e metodologia de cálculo utilizadas [LRF, art. 17, § 4º];       

. Compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da 

lei de diretrizes orçamentárias [LRF, art. 17, § 4º]. 

      

 

 

3. ANULAÇÃO/REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO, DA DISPENSA OU DA INEXIGIBILIDADE 
(art. 49, caput e § 4º) 

 

UG/Secretaria: Exercício: 

Preparado por: Data: 

Visto por: Data: 

 

ANULAÇÃO/REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO, DA DISPENSA OU DA 
INEXIGIBILIDADE (art. 49, caput e § 4º) 

 

PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- O ato de anular ou revogar foi praticado pela autoridade competente 
[art. 49, caput] 

      

- No caso da revogação da licitação, houve [art. 49, caput]: 
. razões de interesse público decorrente de fato superveniente; 

      

. o fato teve comprovação e é pertinente e suficiente para justificar a 
revogação; 

      

- No caso da anulação da licitação: 
. ocorreu ilegalidade [art. 49, caput]; 

      

. se deu de ofício ou por provocação de terceiros [art. 49, caput];       

. há parecer escrito e devidamente fundamentado [art. 49, caput];       

. não gerou obrigação de indenizar, exceto a prevista no art. 59, § ún. [art. 49, § 

1º]. 

      

. o contrato foi anulado, ressalvado o disposto no art. 59, § ún. [art. 49, 
§ 2º]. 

      

- A declaração de nulidade do contrato administrativo operou retroativamente 
impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além 
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de desconstituir os já produzidos [art. 59, caput]. 

- Havendo indenização ao contratado, em decorrência da nulidade, observou-se 

[art. 59, § ún.]: 

      

. que a indenização cobriu a parte executada pelo contratado até a data da 
declaração da nulidade; 

      

. no caso da indenização por outros prejuízos: a regularização da 
comprovação; a não imputação ao contratado; e a apuração da 
responsabilidade de quem lhe deu causa. 

      

- Assegurou-se o contraditório e a ampla defesa no desfazimento do processo 
licitatório [art. 49, § 3º]. 

      

 

 

 

3.1  DISPENSA 
 

UG/Secretaria: Exercício: 

Preparado por: Data: 

Visto por: Data: 

 

DISPENSA 

PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A dispensa se enquadra em uma das hipóteses do art. 24 ou do art. 
17, incisos I ou II, ou do art. 17, §§ 2º ou 4º. Ob.: No art. 24, observar Agências 
Executivas - § único 

      

- A dispensa, prevista no art. 24, incisos III a XXIV e no art. 17, §§ 2º ou 4º, teve 
eficácia pois [art. 26, caput]: 
. A autoridade superior foi comunicada em 3 dias; 

      

. Houve ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo de 5 dias.       

- O processo de dispensa foi instruído, conforme o caso, com [art. 26, § ún.]: 

. a caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 

dispensa [I]; 

      

. a razão da escolha do fornecedor ou executante [II];       

. a justificativa do preço [III];       

. o documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens foram 

alocados [IV]. 

      

- O contrato oriundo da dispensa atendeu aos termos do ato que o autorizou e 

da respectiva proposta [art. 54, § 2º] 

      

 

 

3.2 INEXIGIBILIDADE (art. 25) 
 

UG/Secretaria: Exercício: 

Preparado por: Data: 

Visto por: Data: 

 
INEXIGIBILIDADE (art. 25) 

PROCESSO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- A inexigibilidade se enquadra em uma das hipóteses do art. 25 - [art. 25].       

- A inexigibilidade teve eficácia pois [art. 26, caput]: 
. A autoridade superior foi comunicada em 3 dias; 

      

. Houve ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo de 5 dias.       

- O processo de inexigibilidade foi instruído, conforme o caso, com [art. 26, § 
ún.]: 
. a razão da escolha do fornecedor ou executante [II]; 
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. a justificativa do preço [III];       

. o documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os 
bens foram alocados [IV]. 

      

- O contrato oriundo da inexigibilidade atendeu aos termos do ato que o 
autorizou e da respectiva proposta [art. 54, § 2º] 

      

 

 

 

4. EDITAL 

 

UG/Secretaria: Exercício: 

Preparado por: Data: 

Visto por: Data: 

 

EDITAL 

PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A minuta do edital foi previamente examinada e aprovada pela assessoria 
jurídica da Administração [art. 38, § ún.]. 

      

- O original do edital está [art. 40, § 1º]: 
. presente no processo; 

      

. rubricado em todas as folhas;       

. datado e assinado pela autoridade que o expediu.       

- O edital foi publicado, com antecedência, pelo menos por uma vez - exceto 
para convite [art. 21, caput]: 
. no DOU - para entidade da Administração Federal e para obras financiadas por 
recursos federais ou garantidas por instituições federais 
[I]; 

      

. no DOE - para entidades da Administração Estadual ou Municipal [II];       

. em jornal diário de grande circulação no Estado e, caso haja, no município ou 

região [III]. 

      

- Tendo havido modificação no edital que afetasse a formulação das propostas, 
houve divulgação pela mesma forma anterior e reabriu-se o 

prazo inicialmente estabelecido [art. 21, § 4º]. 

      

- O aviso do edital publicado contém o local no qual se pode ler e obter 

o edital e todas as informações sobre a licitação [art. 21, § 1º]. 

      

- O preâmbulo do Edital contém [art. 40, caput]: 
. nº de ordem em série anual; 

      

. o nome da repartição interessada e de seu setor;       

. a modalidade;       

. o regime de execução;       

. o tipo de licitação;       

. a menção que será regido pela Lei 8.666/93, alterada;       

. o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta;       

. o local, dia, e hora para início da abertura dos envelopes.       

- No edital há descrição sucinta e clara do objeto da licitação [art. 40, I].       

- No edital há prazos e condições [art. 40, II]: 

. para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, conforme previsto 

no art. 64; 

      

. para execução do contrato;       

. para entrega do objeto da licitação.       

- No edital há previsão de sanções para o caso de inadimplemento [art. 40, III].       

- No edital há indicação do local onde poderá ser examinado e adquirido o 

projeto básico [art. 40, IV] 
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- O edital contém indicação se há projeto executivo disponível na data da 
publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido 
[art. 40, V]. 

      

- No edital há indicação das condições para participação na licitação, em 
conformidade com os art. 27 a 31, e a forma de apresentação das 

propostas [art. 40, VI]. 

      

- No edital há critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros 

objetivos [art. 40, VII]. 

      

- No edital há indicação de locais, horários e códigos de acesso 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 [art. 40, 
VIII]. 

      

- No edital há indicação de condições equivalentes de pagamento entre 
empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de
 licitações 

internacionais [art. 40, IX]. 

      

- No edital há critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, conforme 
o caso, sem a fixação de preços mínimos, critérios 

estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado 

o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 48 [art. 40, X]. 

      

- No edital há critério de reajuste, que retrate a variação efetiva do custo de 
produção (com ou sem adoção de índices específicos ou setoriais), desde a 
data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa 
proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela [art. 40, XI]. 
Ob.: Essa exigência pode ser dispensada para compras de entrega imediata - 
30 dias para entrega a partir da 
apresentação da proposta - [art. 40, § 4º, I]. 

      

- No edital há indicação dos limites para pagamento de instalação e 
mobilização para execução de obras ou serviços que
 foram  obrigatoriamente previstos em separado das demais 
parcelas, etapas ou tarefas [art. 40, XIII]. 

      

- No edital há condições de pagamento, prevendo [art. 40, XIV]: 

. prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final 

do período de adimplemento da cada parcela [a]; 

      

. cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a 

disponibilidade de recursos financeiros [b]; 

      

. critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data 
final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo 
pagamento [c]. Ob.: A atualização pode ser dispensada para 
compra de entrega imediata nas condições do art. 40, § 4º, II; 

      

. compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e 
descontos, por eventuais antecipações de pagamentos [d]; 

      

. exigência de seguros, quando for o caso [e].       

- No edital há instruções e normas para os recursos previstos na Lei 8,666/93 
[art. 40, XV]. 

      

- Fazem parte do edital, como anexo, conforme o caso [art. 40, § 2º]: 
. projeto básico e/ou executivo [I]; 

      

. orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários [II];       

. minuta de contrato [III];       

. especificações complementares e as normas de execução pertinentes à 

licitação [IV]. 

      

- Caso haja a utilização de sistema informatizado de consulta direta, para 
atender ao art. 32, § 2º, o mesmo está indicado no edital [art. 32, § 2º]. 
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5. CONVITE (art. 22, § 3º) 
 

UG/Secretaria: Exercício: 

Preparado por: Data: 

Visto por: Data: 

 

CONVITE (art. 22, § 3º) 

PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- O valor estimado da contratação [art. 23, caput] está dentro do limite para 
obras e serviços de engenharia [art. 23, I, a] ou para compras e 
demais serviços [art. 23, II, a]. 

      

- Os interessados são do ramo pertinente ao objeto [art. 22, § 3º].       

- Escolheu e convidou mínimo de 3 interessados [art. 22, § 3º]. Caso não, se 
enquadra no art. 22, § 7º - limitação de mercado ou manifesto 
desinteresse devidamente justificado no processo [art. 22, § 7]. 

      

- Afixou cópia do convite num local apropriado [art. 22, § 3º].       

- Demais interessados são cadastrados e manifestaram seu interesse com 
antecedência de até 24 h da apresentação da proposta [art. 22, § 
3º]. 

      

- Respeitou o prazo mínimo de 5 dias úteis para recebimento da 
proposta [art. 21, § 2º, IV]. 

      

- A cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado ao de 
convite(s) anterior(es), e havendo cadastrados não convidados nas últimas 
licitações, convidou-se, no mínimo, mais um interessado [art. 22, § 6º]. 

      

- Não parcelou obra ou serviço [art. 23, § 5º].       

 
 

6. TOMADA DE PREÇOS (art. 22, § 2º)  

 

UG/Secretaria: Exercício: 

Preparado por: Data: 

Visto por: Data: 

 

TOMADA DE PREÇOS (art. 22, § 2º) 

PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- O valor estimado da contratação [art. 23, caput] está dentro do limite para 

obras e serviços de engenharia [art. 23, I, b] ou para compras e demais serviços 

[art. 23, II, b]. 

      

- Interessado é cadastrado ou atendeu às exigências do cadastro até o 3º dia 

anterior à data do recebimento das propostas [22, § 2º]. 

      

- Cumpriu o prazo mínimo para publicação do aviso do edital antes de receber a 
proposta ou realizar o evento [art. 21 § 2º]: 

. de 30 dias no caso do tipo de licitação ser “melhor técnica” ou “técnica e 

preço” [II, b]; 

      

. de 15 dias nos demais casos [III].       

- Há contrato [art. 62, caput] ou é dispensado por se tratar de compra com 

entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem 

obrigações futuras, inclusive assistência técnica [art. 62, § 4º]. 

      

- Não parcelou obra ou serviço [art. 23, § 5º].       
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7. CONCORRÊNCIA (art. 22, § 1º)  
 

UG/Secretaria: Exercício: 

Preparado por: Data: 

Visto por: Data: 

 

CONCORRÊNCIA (art. 22, § 1º) 

PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- O valor estimado da contratação [art. 23, caput] está dentro do limite para 

obras e serviços de engenharia [art. 23, I, c] ou para compras e demais serviços 

[art. 23, II, c]. 

      

- Interessados foram habilitados conforme requisitos do edital [art. 22, § 1º].       

- Cumpriu o prazo mínimo para publicação do aviso do edital antes de receber a 
proposta ou realizar o evento [art. 21, § 2º]: 

. de 45 dias quando for regime de empreitada integral ou o tipo de licitação for 

“melhor técnica” ou “técnica e preço” [I, b]; 

      

. de 30 dias nos demais casos [II, a].       

- Há contrato [art. 62, caput] ou é dispensado por se tratar de compra com 
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não 

resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica [art. 62, § 4º]. 

      

 
 

8. CONCURSO (art. 22, § 4º)  

 

UG/Secretaria: Exercício: 

Preparado por: Data: 

Visto por: Data: 

 

CONCURSO (art. 22, § 4º) 

PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Há regulamento precedendo o concurso [art. 52, caput].       

- O regulamento contém [art. 52, § 1º]: 
. a qualificação exigida dos participantes [I]; 

      

. as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho [II];       

. as condições de realização do concurso e os prêmios a serem 
concedidos [III]. 

      

- Objeto se refere a trabalho técnico, científico ou artístico [art. 22, § 4º].       

- Houve instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores [art. 22, § 4º].       

- Há critérios constantes no edital para os vencedores [art. 22, § 4º].       

- Cumpriu o prazo mínimo de 45 dias para a publicação do aviso do edital antes 

do recebimento das propostas ou da realização do evento [art. 21, § 2º, I, “a” e 

art. 22, § 4º]. 

      

- Julgamento é realizado por Comissão Especial composta por pessoas de 
reputação ilibada e reconhecido conhecimento do objeto, servidores 
públicos ou não [art. 51, § 5º]. 

      

- Não utilizou os tipos de licitação previstos em Lei [art. 45, § 1º].       

- No caso de projeto, o vencedor autorizou a Administração a executá- lo 

quando julgar conveniente [art. 52, § 2º]. 

      

 
 

 

9. LEILÃO (art. 22, § 5º)  
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UG/Secretaria: Exercício: 

Preparado por: Data: 

Visto por: Data: 

 

LEILÃO (art. 22, § 5º) 

PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- O leilão foi usado para a venda de bens móveis inservíveis para a 

Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para 

a alienação de bens imóveis prevista no art. 19 [art. 22, § 5º]. 

      

- Há avaliação prévia do bem leiloado, fixando o preço mínimo de arrematação 

[art. 53, § 1º]. 

      

- Há leiloeiro oficial ou servidor designado pela Administração [art. 53, caput].       

- Cumpriu o prazo mínimo de 15 dias para publicação do aviso do edital antes de 

receber a proposta ou realizar o evento [art. 21, § 2º, III]. 

      

- Usou o tipo de licitação “maior lance ou oferta” [art. 22, § 5º e art. 45, 
§ 1º, IV]. 

      

- No pagamento do bem arrematado, observou-se que [art. 53, § 2º]: 
. foi pago à vista ou no % estabelecido no edital, não inferior a 5%; 

      

. houve a entrega imediata dos bens ao arrematante após a assinatura da ata 

lavrada no local do leilão; 

      

. o arrematante pagou o restante no prazo estipulado no edital.       

 
 

10. LICITAÇÃO (art. 2º)  

 

UG/Secretaria: Exercício: 

Preparado por: Data: 

Visto por: Data: 

 

LICITAÇÃO (art. 2º) 

PROCESSO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- A obra, serviço, inclusive de publicidade, compra, alienação, concessão, 
permissão ou locação da Administração Pública, contratada com terceiros, foi 
precedida de licitação ou se encaixa nas exceções da 
lei [art. 2º, caput]. 

      

- Não se usou outra modalidade de licitação senão as prescritas na lei: 
concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão [art. 22, § 8º]. 

      

- O tipo de licitação, exceto na modalidade concurso, é o prescrito na 

lei: menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta [art. 

45, § 1º e art. 45, § 5º]. 

      

- Caso o tipo de licitação seja “melhor técnica” ou “técnica e preço”, utilizou-o, 

exclusivamente, para os serviços listados no caput do art. 46 [art. 46, caput]. 

      

- Caso o tipo de licitação seja “melhor técnica”, observou-se que [art.46, 

§ 1º]: 

. o instrumento convocatório fixa o preço máximo que a Administração se 

propõe a pagar; 

      

. o instrumento convocatório explicita os procedimentos prescritos nos 
incisos I a IV do § 1º do art. 46; 

      

. adotaram-se os procedimentos prescritos nos incisos I a IV do § 1º do 
art. 46. 

      

- Caso o tipo de licitação seja “técnica e preço”, observou-se que [art. 46, § 2º]: 

. o instrumento convocatório explicita os procedimentos exigidos no art. 46, § 

1º, I e no art. 46, § 2º, I e II; 
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. adotaram-se os procedimentos exigidos no art. 46, § 1º, I e art. 46, § 2º, I e II.       

- No caso do valor estimado para a licitação ou para um conjunto de licitações 
simultâneas ou sucessivas ter sido superior a 100 vezes o limite de concorrência 
(art. 23, I, c), atenderam-se às exigências do art. 
39 - [art. 39]. 

      

- Todos os documentos e propostas estão rubricados pelos licitantes 
presentes e pela Comissão [art. 43, § 2º]. 

      

- Há ata lavrada da abertura dos envelopes com a habilitação e com as 
propostas, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão [art. 43, 
§ 1º]. 

      

- Não houve cobrança de taxas para a participação na habilitação [art. 32, § 5º]       

- No caso de concorrência para venda de bens imóveis, a fase de habilitação se 

limitou à comprovação do recolhimento da quantia de 5% da avaliação [art. 18, 

caput]. 

      

- Os documentos para habilitação foram apresentados em original, ou em cópia 
autenticada (por cartório ou por servidor), ou em publicação 
na imprensa oficial [art. 32, caput]. 

      

- Caso haja a apresentação de certificado de registro cadastral - § 1º do art. 36 - 
observou-se que [art. 32, § 2º]: 

. ele substituiu os documentos enumerados nos arts 28 a 31, quanto às 

informações disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta. 

      

. houve indicação do sistema informatizado de consulta no edital.       

. a parte que o apresentou declarou a superveniência ou não de fato impeditivo 

da habilitação. 

      

- Caso a documentação exigida na licitação tenha sido substituída por registro 
cadastral emitido por órgão ou entidade pública, observou-se que - art. 32 § 3º 
e art. 34, § 2º: 
. havia previsão no edital [art. 32, § 3º]. 

      

. a validade é de um ano [art. 34, caput].       

. os inscritos foram classificados por categorias, tendo-se em vista sua 
especialização, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e 
econômica avaliada pelos elementos constantes da documentação 
relacionada nos arts. 30 e 31 [art. 36, caput]. 

      

- A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, constituiu 
em [art. 28]: 
. Cédula de Identidade [I]; 

      

. Registro comercial, no caso de empresa individual [II];       

. Ato constitutivo, estatuto ou contrato 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 [III]; 

      

. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício [IV];       

. Decreto de autorização, em se 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 [V]. 

      

- A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, constituiu em 
[art. 29]: 

. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF - ou no Cadastro Geral 

de Contribuintes - CGC - [art. 29, I]. 

      

. Prova de inscrição no cadastro de 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 [II]. 

      

. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 
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forma da Lei [III]; 
. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei [IV]. 

      

- A documentação relativa à qualificação técnica limitou-se a [art. 30]: 
. Registro ou inscrição na entidade profissional competente [I]; 

      

. 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 [II]. Ob.: forma de 

apresentação no art. 30, § 1º; 

      

. 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 [III]; 

      

. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 

caso [IV]. 

      

- A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitou- se a 
[art. 31]: 
. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 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 encerrados há mais de três meses da data de 

apresentação da proposta [I]; 

      

. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física [II]; 

      

. Garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 1º do art. 

56, limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratação [III]. 

      

- Somente se exigiu documentação relativa a [art. 27, caput]: 
. habilitação jurídica [I]; 

      

. qualificação técnica [II];       

. qualificação econômico-financeira [III]; 

. regularidade fiscal [IV]; 
      

. cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

[V]. 

      

- Havendo permissão de participação de empresas em consórcio, atenderam-se 

os dispositivos do art. 33 - [art. 33, incisos e §§]. Ob.: o § 1º do art. 33 não se 

aplica ao caso do § 6º, art. 32. 

      

- Caso tenha havido recurso por habilitação ou inabilitação de licitante, 
observou-se o prazo de 5 dias úteis do ato da Administração, contados 

da intimação do ato ou da lavratura da ata [art. 109, I, a]. Ob.: no caso de 

convite o prazo é de 2 dias úteis [art. 109, § 6º ]. 

      

- Caso tenha havido inabilitação de licitante, houve preclusão (perda) 
do seu direito de participar das fases subseqüentes [art. 41, § 4º]. 

      

- Após a fase de habilitação não houve desistência de proposta, a não ser por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

Comissão [art. 43, § 6º]. 

      

- Após a fase de habilitação e abertas as propostas, não houve desclassificação 

de concorrentes por motivo de habilitação; caso haja, se deu em razão de fatos 

supervenientes ou conhecidos depois do julgamento [art. 43, § 5º]. 
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- Cada proposta está em conformidade com o edital/convite 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 foram devidamente registrados na ata de 
julgamento [art. 43, IV]. 

      

- Não se admitiu proposta que apresentasse preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que 
o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos (exceto 
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renunciou a parcela ou à 
totalidade da remuneração) - [art. 44, § 3º]. 

      

- Havendo cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, observou-
se que: 
. se trata de compra de bens de natureza divisível [art. 23, § 7º]. 

      

. não há prejuízo para o conjunto ou complexo [art. 23, § 7º].       

. atendeu-se ao quantitativo mínimo porventura fixado no edital [art. 23, 
§ 7º]. 

      

. foram selecionadas tantas propostas quantas necessárias para se atingir a 

quantidade demandada na licitação [art. 45, § 6º]. 

      

- As propostas não se encaixam nas hipóteses de desclassificação do art. 48, I e 
II. Caso se encaixem, as propostas foram desclassificadas 
[art. 48]. 

      

-  Caso  todos   os   licitantes   tenham   sido  inabilitados   ou  todas  as 
propostas tenham sido desclassificadas, e caso a Administração tenha optado   
por   fixar   novo  prazo  aos   licitantes   para  apresentar nova documentação 
ou outras propostas, observou-se o prazo de oito dias úteis (Ob.: para convite 
esse prazo pode ser de 3 dias úteis) - [art. 48, § 

3º]. 

      

- No julgamento das propostas e sua classificação, observou-se que: 

. a Comissão considerou os critérios objetivos definidos no edital ou convite 

[art. 44, caput e art. 43, V]; 

      

. não se utilizou qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo 

ou reservado que possa, ainda que indiretamente, ter elidido o princípio da 

igualdade entre os licitantes [art. 44, § 1º]; 

      

. não se considerou qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no 

convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço 

ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes [art. 44, § 2º]. 

      

- No caso de empate, decidiu-se pela ordem por [art. 45, § 2º]: 

. bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital 

nacional - art. 3º § 2º, I. 

      

. bens e serviços produzidos no país - art. 3º § 2º, II.       

. bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras - 
art. 3º, § 2º, III. 

      

. realização de sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes 
foram convocados. 

      

- A licitação não foi sigilosa [art. 3º, § 3º].       

- A proposta vencedora é a mais vantajosa [art. 3º].       

- Não participou da licitação, direta ou indiretamente, nenhum dos impedidos 

listados no art. 9º - [art. 9º e incisos]. 

      

- Todos os valores, preços e custos utilizados na licitação têm como 

expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 

42 - concorrência internacional [art. 5º]. 

      

- Há deliberação da autoridade competente quanto à homologação e       
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adjudicação do objeto [art. 43, VI]. 

- A Administração não descumpriu as normas e condições do edital [art. 41, 

caput]. 

      

- Não foi identificado parcelamento de obra ou serviço [art. 23, § 5º].       

- A licitação atende aos princípios [art. 3º, caput]: 
. da isonomia; 

      

. da legalidade;       

. da impessoalidade;       

. da moralidade;       

. da igualdade;       

. da publicidade;       

. da probidade administrativa;       

. da vinculação ao instrumento convocatório;       

. do julgamento objetivo.       

 
 
 

11. CONTRATO (art. 2º, § ún.) 
 

UG/Secretaria: Exercício: 

Preparado por: Data: 

Visto por: Data: 

 

CONTRATO (art. 2º, § ún.) 
 

PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Há minuta do contrato integrando o edital ou o ato convocatório [art. 
62, § 1º]. 

      

- Não há ausência de contrato ou termo substituto [art. 62, caput] ou é 
dispensável o contrato por se tratar de compra com entrega imediata ou 

integral do bem sem obrigações futuras, inclusive assistência técnica [art. 62, § 

4º]. 

      

- A publicação resumida do contrato e seus aditamentos se deu até 20 dias 

após o 5º dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura [art. 61, § ún.]. 

      

- A Administração convocou regularmente o interessado para assinar o termo 
de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e 
condições estabelecidos [art. 64] - Ob.: o prazo pode ser prorrogado nos termos 
do § 1º do art. 64: uma vez; igual período; 

solicitado durante o transcurso do prazo; motivo aceito pela Administração. 

      

- O contrato foi celebrado observando-se a ordem de classificação entre os 

licitantes [art. 50]. 

      

       

- O contrato menciona os nomes das partes e os de 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 
normas da Lei 8666/93 e às cláusulas 
contratuais [art. 61]. 

      

- Há todas as cláusulas necessárias [art. 55]: 
. objeto e seus elementos característicos [I]; 

      

. o regime de execução ou a forma de fornecimento [II];       

. o preço 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 [III]; 

      

. os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de       
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observação e de recebimento definitivo, conforme o caso [IV]; 

. o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação 

funcional programática e da categoria econômica [V]; 

      

. as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas 

[VI]; 

      

. os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os 

valores das multas [VII]; 

      

. os casos de rescisão [VIII];       

. o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa oriunda de inexecução total ou parcial do contrato [IX]; 

      

. as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, 

quando for o caso [X]; 

      

- Há todas as cláusulas necessárias [art. 55]: 

. a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, 

ao convite e à proposta do licitante vencedor [XI]; 

      

. a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos 

omissos [XII]; 

      

. a 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 [XIII]. 

      

- O prazo de vigência do contrato não é indeterminado [art. 57, § 3º].       

- A duração do contrato se limita à vigência dos créditos orçamentários 
ou se encaixa nas exceções da Lei [art. 57 e incisos]. 

      

- Caso os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega 
tenham sido prorrogados, observou-se que [art. 57, § 1º]: 

. as demais cláusulas do contrato foram mantidas, bem como o equilíbrio 

econômico-financeiro. 

      

. os motivos foram devidamente autuados em processo e se encaixam em uma 

das hipóteses dos incisos I a VI do § 1º do art. 57. 

      

- Caso haja prorrogação de qualquer prazo do contrato, observou-se que [art. 
57, § 2º]: 
. há justificativa por escrito; 

      

. há autorização prévia da autoridade competente para celebrar o contrato.       

- O foro estabelecido no contrato é o da sede da Administração, exceto para o 

caso do art. 32, § 6º [art. 55, § 2º]. 

      

- O contrato estabeleceu com clareza e precisão as condições para sua 
execução, expressas em cláusulas que definem os direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da 
licitação e da proposta a que se vinculam [art. 54, §1º]. 

      

- O contrato é executado pelas partes de acordo com suas cláusulas e a Lei [art. 

66]. 

      

- Na execução do contrato, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais são de responsabilidade do contratado [art. 71, caput]. Ob.: atestar 
o recolhimento dos encargos previdenciários uma vez que a Administração 
Pública responde solidariamente pelos mesmos conforme art. 71, § 2º. Para o 
Estado do Espírito Santo, 
observar a Lei 5383 de 18/03/97. 

      

- Foi observado, no pagamento, a ordem cronológica das datas de exigibilidade 
para cada fonte diferenciada de recursos, exceto no caso de haver relevantes 
razões de interesse público com prévia justificativa 
da autoridade competente, devidamente publicada [art. 5º, caput] 

      

- No caso de pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não 
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do que 
dispõe seu parágrafo único (Agências Executivas), foram efetuados no prazo de 
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até 5 dias úteis, contados da apresentação da fatura [art. 
5º, § 3º]. 

- Há um representante da Administração, especialmente designado, 
acompanhando e fiscalizando a execução do contrato [art. 67]. 

      

- O representante da Administração anotou em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o 

que fosse necessário à regularização das faltas ou defeitos observados [art. 67, 

§ 1º]. 

      

- As decisões e providências que ultrapassassem a competência do 

representante da Administração foram solicitadas aos superiores em tempo 

hábil para a adoção das medidas convenientes [art. 67, § 2º]. 

      

- Caso se tenha verificado vícios, defeitos ou incorreções no objeto do contrato, 
resultantes da execução ou de materiais empregados, o 

Contratado reparou, corrigiu, removeu, reconstruiu ou substituiu, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato [art. 69]. 

      

- Executado o contrato, o seu objeto foi recebido de acordo com o art. 73, 

incisos I e II, e §§ 1º e 3º - [art. 73]. Ob.: o recebimento provisório pode ser 

dispensado conforme art. 74. 

      

- A alteração contratual, caso haja, é oriunda das prescrições legais do art. 65, 

incisos I e II, e suas alíneas - [art. 65]. 

      

- Caso haja, o acréscimo ou supressão é de até 25% do valor inicial atualizado. 

No caso de reforma de edifício ou de equipamento o acréscimo é de até 50% 

[art. 65, §§ 1º e 2º]. Ob.: as supressões resultantes de acordo celebrado entre 

os contratantes podem exceder tais limites - art. 65, § 22, II. 

      

 
 

12. COMPRAS (art. 6º, III e V) 
 

UG/Secretaria: Exercício: 

Preparado por: Data: 

Visto por: Data: 

 

COMPRAS (art. 6º, III e V) 

 

PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Há indicação dos recursos orçamentários para pagamento [art. 14].       

- Há especificação completa do bem a adquirir, sem indicação de marca [art. 

15, § 7º, I]. 

      

- Há definição das unidades e quantidades a adquirir [art. 15, § 7º, II].       

- Há a adequada caracterização do objeto [art. 14].       

- Há indicação das condições de guarda e armazenamento que não permitam a 

deterioração do material [art. 15, § 7º, III]. 

      

- No caso de bens de informática [art. 45, § 4º]: 

. observou-se o disposto no art. 3º da Lei 8.248 de 23/10/91, levando em conta 

os fatores especificados no seu § 2º ; 

      

. adotou-se o tipo de licitação “técnica e preço” ou outro indicado por Decreto 

do Poder Executivo. 

      

- No caso do valor do material ser superior ao limite da modalidade de 

convite, o recebimento do mesmo foi confiado a uma comissão de, pelo menos, 

3 membros [art. 15, § 8º]. 

      

- Não houve fracionamento [art. 23, § 2º].       
 
 

13. OBRAS (art. 6º, I e V) 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ 
Estado do espírito santo 

Controladoria Geral do Município 
  

 

UG/Secretaria: Exercício: 
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OBRAS (art. 6º, I e V) 

 

PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A licitação da obra obedeceu à seguinte seqüência: projeto básico, 
projeto executivo, execução das obras [art. 7º]. 

      

- Para a licitação houve [art. 7º, § 2º]: 

. projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame 

dos interessados em participar do processo licitatório [I]; 

      

. orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os 

seus custos unitários [II]; 

      

. previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 
obrigações decorrentes das obras a serem executadas no exercício 
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma [III]; 

      

. obediência ao Plano Plurianual (art. 165, Constituição Federal), no sentido do 

produto da licitação estar contemplado naquele, quando for o caso [IV]. 

      

- Foram considerados, nos projetos básicos e projetos executivos, os seguintes 
requisitos [art. 12]: 
. segurança [I]; 

      

. funcionalidade e adequação ao interesse público [II];       

. economia na execução, conservação e operação [III];       

. possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-

primas existentes no local para execução, conservação e operação [IV]; 

      

. facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade 

da obra [V]; 

      

. adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas 

[VI]; 

      

. impacto ambiental [VII].       

- No caso das obras se destinarem ao mesmo fim, os projetos foram 
padronizados por tipos, categorias ou classes - exceto quando o projeto-padrão 
não atender às condições peculiares do local ou às 
exigências específicas do empreendimento [art. 11] 

      

- Não há inclusão, no objeto da licitação, de obtenção de recursos 

financeiros para sua execução - exceto nos casos de empreendimentos 

executados e explorados sob o regime de concessão [art. 7º, § 3º]. 

      

- Não há inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e 
serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam 
às previsões reais do projeto básico ou executivo [art. 
7º, § 4º]. 

      

- Há programação da execução da obra em sua totalidade, prevendo seu custo 

atual e final, bem como os prazos de execução [art. 8º]. 

      

- O ato convocatório estabelece o critério de atualização monetária das 

obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a 

do respectivo pagamento [art. 7º, § 7º]. 

      

- A obra foi executada em uma das formas prescritas no art. 10 - [art. 
10]. 

      

- O contratado manteve preposto, aceito pela Administração, no local 
da obra, para representá-lo na execução do contrato [art. 68]. 

      

- A execução de cada etapa foi precedida da conclusão e aprovação, pela 
autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores - exceto 
projeto executivo que poderá ser desenvolvido 
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concomitantemente com a realização da obra, desde que autorizado pela 

Administração [art. 7º, § 1º]. 

- Caso haja, a subcontratação de partes da obra se conteve no limite 

estabelecido pela Administração no edital e no contrato [art.72 e 78, VI]. 

      

- Não participou, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução da obra, 
tampouco do fornecimento de bens a ela necessários [art. 9º, caput]: 

. o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica - exceto no 

caso do art. 9º, § 1º [I]; 

      

. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico ou subcontratado - 
exceto no caso do art. 9, § 1º [II]; 

      

. servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação [III]. 
Ob.: Participação indireta: art. 9º, §§ 3º e 4º. 

      

- Após a execução do contrato, o objeto foi recebido [art. 73, I]: 
. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 
até 15 dias da comunicação escrita do contratado [a]. 

      

. 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, observado o disposto no art. 69 - 

reparação de possíveis erros [b]. 

      

- No caso de dispensa do recebimento provisório foi observado que [art. 74]: 

. o valor está dentro da modalidade convite (art. 23, II, a) e não estão 

envolvidos aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de 

funcionamento e produtividade [III]; 

      

. o recebimento se efetuou por recibo [§ ún.]       

- Havendo execução em desacordo com o Contrato, a Administração rejeitou a 

obra no todo ou em parte [art. 76]. 

      

- A  obra  não  sofreu  retardamento  imotivado, caso  existisse previsão 
orçamentária para sua execução total, exceto se existiu insuficiência 

      

financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho 

circunstanciado da autoridade superior [art. 8º, § ún.] 

      

- No caso da obra ser dividida em parcelas, a cada etapa ou conjunto de etapas 

há licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do 

objeto licitado [art. 23, §§ 1º e 2º]. 

      

 
 

14. SERVIÇOS (art. 6º, II) 
 

UG/Secretaria: Exercício: 

Preparado por: Data: 

Visto por: Data: 

 

SERVIÇOS (art. 6º, II) 

 

PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- No caso de serviços de informática [art. 45, § 4º]: 

. observou-se o disposto no art. 3º da Lei 8.248 de 23/10/91, levando- se em 

conta os fatores especificados no seu § 2º; 

      

. adotou-se o tipo de licitação “técnica e preço” ou outro indicado por Decreto 

do Poder Executivo. 
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- No caso de contratação de prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados - art. 13 - utilizou-se, preferencialmente, a modalidade concurso, 
com estipulação prévia de prêmio ou 
remuneração, ressalvado os casos de inexigibilidade [art. 13, § 1º]. 

      

- A licitação obedeceu à seguinte seqüência: projeto básico, projeto executivo, 

execução dos serviços [art. 7º]. 

      

- Para a licitação houve [art. 7º, § 2º]: 

. projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame 

dos interessados em participar do processo licitatório [I]; 

      

. orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os 

seus custos unitários [II]; 

      

. previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 

obrigações decorrentes dos serviços a serem executados no exercício financeiro 

em curso, de acordo com o respectivo cronograma [III]. 

      

. obediência ao Plano Plurianual (art. 165, I da Constituição Federal), no sentido 
do produto da licitação estar contemplado naquele, quando 
for o caso [IV]. 

      

- Foram considerados, nos projetos básicos e projetos executivos, os seguintes 
requisitos [art. 12]: 
. segurança [I]; 

      

. funcionalidade e adequação ao interesse público [II];       

. economia na execução, conservação e operação [III];       

. possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-
primas existentes no local para execução, conservação e 
operação [IV]; 

      

. facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da 
durabilidade do serviço [V]; 

      

. adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho 
adequadas [VI]; 

      

. impacto ambiental [VII].       

- No caso dos serviços se destinarem ao mesmo fim, os projetos foram 
padronizados por tipos, categorias ou classes - exceto quando o projeto-padrão 
não atender às condições peculiares do local ou às 

exigências específicas do empreendimento [art. 11] 

      

- Não há inclusão, no objeto da licitação, de obtenção de recursos 

financeiros para sua execução - exceto nos casos de empreendimentos 

executados e explorados sob o regime de concessão [art. 7º, § 3º]. 

      

- Não há inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e 
serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam 
às previsões reais do projeto básico ou executivo [art. 
7º, § 4º]. 

      

- Há programação da execução dos serviços em sua totalidade, 

prevendo seus custos atual e final, bem como os prazos de execução [art. 8º]. 

      

- O ato convocatório estabelece o critério de atualização monetária das 

obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a 

do respectivo pagamento [art. 7º, § 7º]. 

      

- O serviço foi executado em uma das formas prescritas no art. 10 - [art. 10].       

- O contratado manteve preposto, aceito pela Administração, no local da 
prestação do serviço, para representá-lo na execução do contrato 
[art. 68]. 

      

- A execução de cada etapa foi precedida da conclusão e aprovação, pela 
autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores - exceto 
projeto executivo que poderá ser desenvolvido 

concomitantemente com a realização do serviço, desde que autorizado pela 
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Administração [art. 7º, § 1º]. 

- Caso haja, a subcontratação de partes do serviço se conteve no limite 
estabelecido pela Administração no edital e no contrato [art. 72 e 78, 
VI]. 

      

- Não participou, direta ou indiretamente, da licitação ou da prestação do 
serviço, tampouco do fornecimento de bens a ela necessários [art. 9º, caput]: 

. o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica - exceto no 

caso do art. 9º, § 1º [I]; 

      

. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com 

direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado - exceto no 

caso do art. 9, § 1º [II]; 

      

. servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação [III]. 

Ob.: Participação indireta: art. 9º, §§ 3º e 4º. 

      

- Após a execução do contrato, o objeto foi recebido [art. 73, I]: 

. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

dias da comunicação escrita do contratado [a]. 

      

. 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, observado o disposto no 
art. 69 - reparação de possíveis erros [b]. 

      

- No caso de dispensa do recebimento provisório foi observado que [art. 74]: 
. se trata de serviços profissionais [II]; ou o valor está dentro da modalidade 
convite (art. 23, II, a) e não estão envolvidos aparelhos, 

equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e 

produtividade [III]; 

      

. o recebimento se efetuou por recibo [§ ún.].       

- Havendo execução em desacordo com o Contrato, a Administração rejeitou o 

serviço no todo ou em parte [art. 76].. 

      

- A prestação do serviço não sofreu retardamento imotivado, caso existisse 
previsão orçamentária para sua execução total, exceto se existiu insuficiência 
financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho 
circunstanciado da autoridade superior [art. 
8º, § ún.]. 

      

- No caso da prestação do serviço ser dividida em parcelas, a cada etapa ou 
conjunto de etapas há licitação distinta, preservada a 

modalidade pertinente para a execução do objeto licitado [art. 23, §§ 1º e 2º]. 

      

 
 
 

15. ALIENAÇÃO (art. 6º, IV) 
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ALIENAÇÃO (art. 6º, IV) 

 

PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- No caso de alienação de bens imóveis, houve [art. 17, caput e I]: 
. interesse público devidamente justificado [caput]; 
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. avaliação prévia [caput e I];       

. autorização legislativa para órgãos da Administração

 Direta, Autarquias e Fundações [I]; 

      

. licitação na modalidade concorrência ou sua dispensa prevista nas alíneas do 
art. 17, I. Ob.: a ADIN nº 927-3 do STF suspendeu parte da 
alínea "b" ("permitida [...] governo") e toda a alínea "c". 

      

- Caso tenha havido concorrência para a venda de bens imóveis, a fase 

de habilitação limitou-se à comprovação do recolhimento de quantia 

correspondente a 5% [art. 18]. 

      

- Caso a alienação seja de bens imóveis adquiridos de procedimentos judiciais 
ou de dação em pagamento, e seja por ato da autoridade competente, 
observou-se a existência de [art. 19]: 
. avaliação dos bens alienáveis [I]; 

      

. comprovação da necessidade ou utilidade da alienação [II];       

. adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou 

leilão [III]. 

      

- No caso de alienação de bens móveis houve [art. 17, caput e II]: 
. interesse público devidamente justificado [caput]; 

      

. avaliação prévia [caput e II];       

. licitação ou sua dispensa de acordo com o art. 17, II. Ob.: a ADI nº 
927-3 do STF suspendeu parte da alínea "b" ("permitida [...] Pública"). 

      

 
 

16. CONVÊNIO - ACORDO/AJUSTE - (art. 116) 
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CONVÊNIO - ACORDO/AJUSTE - (art. 116) 

PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A minuta do convênio, do acordo ou do ajuste foi previamente 

examinada e aprovada por assessoria jurídica da Administração [art. 38, § ún.]. 

      

- Há prévia aprovação de um plano de trabalho proposto pela organização 

interessada [art. 116, § 1º] 

      

- O plano de trabalho contém, pelo menos [art. 116, § 1º]: 
. identificação do objeto a ser executado [I]; 

      

. metas a serem atingidas [II];       

. etapas ou fases de execução [III];       

. plano de aplicação dos recursos financeiros [IV];       

. cronograma de desembolso [V];       

. previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das 

etapas ou fases programadas [VI]; 

      

. se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que 
os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão 
devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair 
sobre a entidade ou órgão descentralizador 
[VII]. 

      

- Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador deu ciência do 
mesmo ao legislativo [art. 116, § 2º]. 

      

- As parcelas do convênio foram liberadas em estrita conformidade com o plano 
de aplicação aprovado [art. 116, § 3º], ou houve retenção de 

parcelas do convênio em decorrência dos casos previstos no art. 116, § 3º 

incisos I a III - [art. 116, § 3º]. 
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- Os saldos de convênios enquanto não utilizados foram aplicados em 
caderneta de poupança de instituição oficial, ou em fundo de curto prazo, ou 
em mercado aberto de acordo com a previsão de seu uso for 
maior ou menor que um mês [art. 116, § 4º]. 

      

- As receitas financeiras oriundas de aplicações foram computadas a 

crédito do mesmo, fazendo parte do demonstrativo da prestação de contas [art. 

116, § 5º]. 

      

- Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio observou-
se que [art. 116, § 6º]: 
. os saldos financeiros restantes foram devolvidos à entidade ou órgão 

      

repassador dos recursos no prazo (improrrogável) de 30 dias do evento.       

. caso não tenha ocorrido a devolução, houve a imediata instauração de 

tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 

competente do órgão ou entidade titular dos recursos. 

      

 
 
 

17. RECURSO ADMINISTRATIVO (art. 109) 
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RECURSO ADMINISTRATIVO (art. 109) 

PROCESSO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- No caso de recurso, observou-se: 
. o prazo de 5 dias úteis contados a partir da intimação do ato ou da lavratura 
da ata [art. 109, I]. Ob.: No caso de convite o prazo é de 2 
dias úteis [art. 109 § 6º]; 

      

. sua aplicação em decorrência de: habilitação ou inabilitação do licitante; 
julgamento das propostas; anulação ou revogação da licitação; indeferimento 
do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 
rescisão do contrato, a que se refere o 

inciso I do art. 79; aplicação das penas de advertência, suspensão temporária 

ou de multa [art. 109, I, alíneas]. 

      

- Houve comunicação aos demais licitantes do recurso interposto [art. 
109, § 3º]. 

      

- O recurso motivado por habilitação ou inabilitação do licitante ou por 

julgamento das propostas, caso haja, teve efeito suspensivo [art. 109, § 2º]. 

      

- Caso o recurso interposto tenha sido impugnado pelos demais licitantes, a 

impugnação se deu no prazo de 5 dias úteis [art. 109, § 3º]. Ob.: No caso de 

convite o prazo é de 2 dias úteis [art. 109, § 6º]. 

      

- Nos termos do art. 109, § 4º - [art. 109, § 4º]: 

. o recurso foi dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade que 

praticou o ato recorrido; 

      

. a autoridade superior reconsiderou a decisão de quem praticou o ato 
recorrido, ou fê-lo subir, devidamente informado, no prazo de 5 dias 
úteis; 

      

. no caso do recurso ter subido, a decisão final foi proferida no prazo de 
5 dias úteis, contados a partir do recebimento do recurso. 

      

- No caso de representação (quando não caiba recurso hierárquico), observou-
se o prazo de 5 dias úteis contados da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do contrato [art. 109, II]. Ob.: No caso 

de convite o prazo anterior é de 2 dias úteis [art. 109, § 6º] 
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- No caso de pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou 
Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, em 

decorrência de declaração de inidoneidade (§ 3º do art. 87), observou- se o 

prazo de 10 dias úteis contados da intimação do ato [art. 109, III]. 

      

- Houve a devida publicidade da intimação dos atos referidos no art. 109, § 1º - 

[art. 109, § 1º]. 

      

- Nenhum prazo de recurso, de representação ou de pedido de reconsideração 

se iniciou ou correu sem que os autos do processo estivessem com vista 

franqueada ao interessado [art. 109, § 5º]. 

      

 
 

18. LICITAÇÃO INTERNACIONAL  
 

UG/Secretaria: Exercício: 

Preparado por: Data: 

Visto por: Data: 

 

LICITAÇÃO INTERNACIONAL 

PROCESSO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- A modalidade utilizada foi a concorrência, ou, observado os limites legais do 
art. 23, a tomada de preços (quando o órgão dispuser de cadastro internacional 
de fornecedores), ou convite (quando não houver 
fornecedor do bem ou serviço no País) - [art. 23, § 3º]. 

      

- No caso das concorrências internacionais, o edital [art. 42, caput]: 
. ajustou-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior; 

      

. atendeu às exigências dos órgãos competentes.       

- Caso o licitante estrangeiro pôde cotar preço em moeda estrangeira, o 

licitante brasileiro também teve permissão [art. 42, § 1º]. 

      

- Houve igualdade entre as garantias de pagamento oferecidas ao licitante 

brasileiro e estrangeiro [art. 42, § 3º]. 

      

- O edital prevê condições equivalentes de pagamento entre empresas 

brasileiras e estrangeiras [art. 40, IX]. 

      

- Caso tenha optado por admitir na licitação as condições decorrentes de 
acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais (aprovados pelo 
Congresso Nacional), bem como normas e procedimentos de agência oficial de 
cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil 
seja parte, foi observado os requisitos do art. 42, § 5º (recursos, critério de 
seleção 

alternativo, julgamento objetivo, despacho motivado e ratificado) - [art. 42, § 

5º]. 

      

- As empresas estrangeiras que não funcionem no país atenderam, tanto 
quanto possível, às exigências dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 32, mediante 
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e 
traduzidos por tradutor juramentado [art. 32, § 4º] - exceto 
para o caso do art. 32, § 6º. 

      

- As empresas estrangeiras que não funcionem no país apresentaram 
representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente [art. 32, § 4º] - exceto para 

o caso do art. 32, § 6º. 

      

quanto à operação final de venda [art. 42, § 4º].       

- As cotações de todos os licitantes foram para entrega no mesmo local 
de destino [art. 42, § 6º]. 

      

- Caso o contratado seja brasileiro e o preço foi cotado em moeda estrangeira, 
o pagamento se efetuou em moeda brasileira, à taxa de 
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câmbio vigente no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento 

[art. 42, § 2º]. 
 
 
Ficam estabelecidos os seguintes sinais de verificação de cada procedimento: 

 no caso do procedimento verificado estar regular: "V" 

 no caso do procedimento verificado estar irregular: "X" 

 no caso do procedimento não se aplicar à situação: "-" 

 

 

 

 
Fonte: DETONI, Robert Luther Salviato. Checklist da lei 8.666/93: procedimentos de auditoria para licitações 
e contratos. Disponível em:< https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/legislacao/publicacoes/002-
Robert-Licita%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 15 de abr de 2019. 

 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/legislacao/publicacoes/002-Robert-Licita%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/legislacao/publicacoes/002-Robert-Licita%C3%A7%C3%A3o.pdf


1 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ 
Estado do Espírito santo 

Controladoria Geral do Município 
 

 

Anexo II – Tomada de Contas Especial 

 

Nota de Conferência 
 

1. O processo de tomada de contas especial será instruído com os documentos e informações 
descritos neste anexo, intitulado como nota de conferência: 

 
ITEM 

 
FOLHAS 

I – Nota de conferência devidamente preenchida  

II – Ato de instauração da tomada de contas especial, devidamente formalizado, 
emanado da autoridade administrativa competente, contendo a descrição sucinta 
dos fatos; 

 

III – Ato de designação de servidor efetivo ou de comissão de tomada de contas 
especial, acompanhado de declaração de que esses não se encontram impedidos 
de atuar no procedimento; 

 

IV – O relatório da comissão designada ou servidor deve conter:  

a) número e assunto do processo de tomada de contas especial na origem;  

b) número e assunto do processo administrativo objeto da tomada de contas 
especial; 

 

c) identificação dos responsáveis contendo nome, CPF ou CNPJ, endereço e, se 
servidor, cargo, matrícula e período de exercício; 

 

d) identificação do inventariante ou do administrador provisório do espólio e/ou 
dos herdeiros/sucessores, no caso de responsável falecido; 

 

e) quantificação do débito relativamente a cada um dos responsáveis, contendo o 
valor original, o valor atualizado acompanhado da memória de cálculo e, se for o 
caso, o(s) valores da(s) parcela(s) recolhida(s) e a(s) data(s) do(s) recolhimento(s) 
com os respectivos acréscimos legais; 

 

f) relato cronológico das situações e dos fatos, com indicação dos atos ilegais, 
ilegítimos ou antieconômicos de cada um dos responsáveis que deram origem ao 
dano, com a indicação das folhas nos autos dos documentos e instrumentos que 
respaldaram os atos da comissão; 

 

g) descrição de como o ato ilegal praticado por cada um dos responsáveis 
contribuíram para a ocorrência do dano; 

 

h) indicação precisa dos dispositivos legais e regulamentares infringidos por cada 
um dos responsáveis que deram origem ao dano; 

 

i) relato das medidas administrativas adotadas com vistas à elisão do dano e 
apuração da responsabilidade funcional do servidor; 

 

j) informação sobre eventuais ações judiciais pertinentes aos fatos que deram 
ensejo à instauração da tomada de contas especial; 

 

l) parecer conclusivo: manifestação sucinta quanto à comprovação da ocorrência 
do dano, à sua quantificação e à correta imputação da obrigação de ressarcir a 
cada um dos responsáveis; 

 

k) outras informações consideradas necessárias.  

V – relatório da unidade central de controle interno, em que o referido órgão 
deve manifestar-se expressamente sobre: 
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a) adequação das medidas administrativas adotadas pela autoridade competente 
para a caracterização ou elisão do dano; 

 

b) inscrição na conta contábil “Diversos Responsáveis” ou correspondente e no 
cadastro de inadimplência, 
das responsabilidades em apuração; 

 

c) adequada apuração dos fatos, com a indicação precisa dos dispositivos legais e 
regulamentares infringidos; 

 

d) o cumprimento das normas pertinentes à instauração e ao desenvolvimento 
da tomada de contas especial; 

 

e) correta quantificação do dano e atribuição da responsabilidade de ressarcir;  

f) nos casos de omissão de prestação de contas, caberá ainda a unidade central 
de controle interno, manifestar-se expressamente sobre a observância das 
normas legais e regulamentares pertinentes, por 

parte do concedente, com relação à celebração do termo, à avaliação do plano de 
trabalho, à fiscalização do cumprimento do objeto e à instauração tempestiva da 
tomada de contas especial; 

 

g) nos casos de omissão de prestação de contas, caberá ainda a unidade central 
de controle interno, manifestar-se expressamente sobre a comprovação de 
bloqueio e de inclusão, em cadastro de devedores, do beneficiado inadimplente ou 
em situação irregular, com vistas a impedir o recebimento de novas liberações 
financeiras. 

 

VI – pronunciamento da autoridade administrativa competente, atestando ter 
tomado conhecimento do relatório do tomador de contas especial e do parecer 
da unidade central de controle interno. 

 

VII – cópia dos seguintes documentos:  

a) comprovantes da despesa e/ou outros documentos necessários para 
demonstração da ocorrência de dano; 

 

b) notificações remetidas aos responsáveis, acompanhadas dos respectivos avisos 
de recebimento ou qualquer outro documento que assegure a ciência do (s) 
notificado (s); 

 

c) pareceres emitidos pelas áreas técnicas da unidade jurisdicionada, incluída a 
análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis; 

 

d) depoimentos colhidos;  

e) manifestações do (s) notificado (s);  

f) termo de abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar, 
quando for o caso; 

 

g) comunicação à autoridade policial, quando for o caso;  

h) outros documentos considerados necessários ao melhor julgamento da tomada 
de contas especial pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 
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2. Em caso de omissão de prestação de contas dos recursos recebidos ou da falta de comprovação 
da aplicação dos mesmos, a tomada de contas especial será instruída, além dos documentos 
dispostos nos itens I a VII deste anexo, com os seguintes documentos e comprovantes: 

 
ITEM 

 
FOLHAS 

a) do termo que formaliza a avença e seus respectivos aditamentos, se houver;  

b) do cadastramento do termo de contrato, convênio ou instrumento congênere 
pela unidade executora responsável, para fins de controle; 

 

c) do pagamento ou de repasse de recursos;  

d) cópias das notas de empenho e instrumentos de pagamento;  

e) dos processos licitatórios de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, se for o 
caso; 

 

f) da retenção, pelo concedente, das parcelas vincendas, se for o caso;  

g) do bloqueio do beneficiário por parte do concedente;  

h) da inclusão do beneficiário em cadastro próprio de inadimplentes ou em 
situação irregular, se for o caso; 

 

i) da compatibilidade física e financeira da obra com os recursos repassados, se 
for o caso; 

 

j) da aplicação dos recursos no objeto pactuado, incluídos os rendimentos 
auferidos em aplicações financeiras; 

 

k) da devolução integral de recursos não utilizados na execução do objeto da 
avença, devidamente corrigido, com indicação da origem dos recursos. 
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3. Quando se tratar de desfalque, desvio de bens, dinheiro ou valores públicos, bem como de 
ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resulte em prejuízo ao erário, a tomada de contas 
especial será instruída, além dos estabelecidos nos itens I a VII deste anexo, com os seguintes 
documentos e comprovantes: 

 
 

ITEM 
 

FOLHAS 

a) comunicação formal do setor responsável pelo bem, dinheiro ou valores 
públicos; 

 

b) cópia da nota fiscal de aquisição do bem ou termo de doação;  

c) ficha individual de bem patrimonial ou ficha de movimento do material, 
contendo a descrição do bem, o número patrimonial, a data e o valor da 
aquisição e sua localização; 

 

d) cópia do contrato, convênio ou termo de cessão, quando se tratar de bens de 
terceiros; 

 

e) orçamentos com valores atuais do bem ou similar;  

f) cópia do boletim de ocorrência policial;  

g) comprovação dos registros contábeis de baixa do bem e inscrição na conta de 
responsabilidade; 

 

h) parecer conclusivo do órgão de correição administrativa competente, se for o 
caso. 
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ELABORAÇÃO DO PAAI 
Superintendente de 

 Controle Interno 
Controlador Gabinete do Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 

 

Providencia 

 alterações no PAAAI e 

devolve ao Controlador 

 

Verifica se há 
necessidade de completar as 

informações 

Retorna à Superintendência 
 de Controle Interno para 

providências 

Devolve à Controladoria Geral 

para aguardar a execução 

do PAAAI 

INÍCIO 

Elabora o Plano Anual das 
Atividades de Auditoria Interna - 
PAAI, submetendo-o a aprovação 

do Controlador Geral 

SIM 

Revisa e encaminha o PAAAI  
para ciência e aprovação do 

Prefeito 

NÃO 

Recebe o PAAAI aprovado e 
 aguarda a execução 

FIM 

Dá ciência no PAAAI 

Aprova? 

Sim 

    Não 

Solicita à Controladoria Geral 
que providencie as alterações ou 

correções indicadas 
 

Analisa e providencia as alterações 
ou correções, se for o caso e 
devolve ao Prefeito Municipal 
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AUDITORIAS 
Controladoria                            Unidade Auditada Gabinete do Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Recebe o Ofício, providencia, se for o caso, a 
documentação requisitada, entrega aos 
Auditores no início dos procedimentos e 
aguarda a auditoria.  

 

INÍCIO 

O Secretário da pasta auditada, de posse do 
Relatório de Auditoria cientifica e solicita 
soluções dos responsáveis pela 
regularização dos itens apontados 

Previamente, emite um ofício ao Órgão a ser 
auditado, com no mínimo 05 (cinco) dias úteis de 
antecedência ao procedimento, podendo ser 
solicitado ainda, que sejam providenciados 
alguns documentos, para adiantar o processo no 
momento da auditoria 

Executa o PAAAI 

Inicia a Auditoria, conforme item 2 
– Das Auditorias 

Elabora o Relatório de Auditoria da análise de 
rotinas internas e procedimentos de controle, 
registrando as inconformidades encontradas, 
bem como, as possíveis recomendações para 
solucionar os itens irregulares 

Encaminha Cópia do Relatório de Auditoria 
ao Ordenador de Despesa/Secretário da 
pasta auditada e ao Prefeito Municipal 
assinado pelo Controlador Geral, na falta 
deste, pelos Auditores com assinatura em 
conjunto. 
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*Continua na próxima página 
 
 
 
*Continuação da página anterior 
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Encaminha Ofício à Controladoria Geral, 
informando sobre a regularização dos itens 
apontados, em até 30 dias após o recebimento do 
Relatório de Auditoria 

Emite Parecer Final de Auditoria após 
recebimento das respostas 
encaminhadas pela unidade auditada, 

Encaminha via da Unidade 
Auditada 

Encaminha via  
do Prefeito 

 

 
Recebe o Relatório Final 

 
Recebe o Relatório Final 

FIM 
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INSPEÇÕES 
Comissão Permanente de Licitação Controladoria Gabinete do Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Há não conformidades? 

Retorna à Comissão Permanente 
de Licitação ou Responsável para 

que o vício seja sanado 
  

 

Toma ciência da Inspeção 

INÍCIO 

SIM 

Elabora check list próprio para facilitar 

e orientar os trabalhos de inspeção e 

dá ciência ao Prefeito Municipal. 

 

NÃO 
Encaminha os processos à 
Controladoria Geral, via 
“Protocolo” 

Procede a verificação de cada processo em 
cada uma das partes da inspeção (fase 
interna ou externa), no prazo de 3 (três) 
dias úteis podendo este, ser prorrogado 
por igual período, caso seja necessário.  
 

Regularizada a situação, o mesmo 
será reencaminhado para nova 
verificação 

FIM 
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Sistema: Sistema de Controle Interno - SCI  

Assunto: Realização de Auditorias Internas, Inspeções e 

Tomada de Contas Especial Prefeitura Municipal de Guaçuí 
Estado do Espírito Santo 

Controladoria Geral do Município  SCI 02/2019             Versão: 01 

 

Anexo IV- Fluxograma 

 
 

 

 

Ordenador de Despesas 

 

Sup. Imprensa Oficial 

 

Ordenador de Despesas 

 

Protocolo Geral 

 

Comissão da TCE 

 

 
 

Início 

 
 
 
 

Recebe o processo e/ou fatos que 
indiquem a necessidade de 

instauração de Tomada de Contas 
-TC ou Tomada de Contas Especial 

-TCE. 

 
 
 
 

Indica os membros da comissão 
que será composta de servidores 

efetivos, no mínimo de 3(três), 
que não poderão estar envolvidos 
com os fatos a serem apurados e 
nem possuir qualquer interesse no 

resultado do procedimento. 

 
 
 

 
Elabora Portaria Instaurando a 

TCE designando comissão, fixando 
prazo de 45(quarenta e cinco) 

dias para conclusão do relatório. 

 
 
 

 

Encaminha a Portaria, por meio 
de CI, a Sup. Imprensa 

Oficial. 
 

 
 
 
 
 
 

Recebe a Portaria 
e providencia a sua publicação. 

 
 
 
 
 

 
Encaminha a Portaria ao 
Ordenador de Despesas. 

 
 
 
 

 
Recebe a Portaria e 

encaminha a documentação ao 
Protocolo Geral para abertura 

da Tomada de 
Contas Especial. 

 
 
 

 
Recebe o processo e informa  
por meio de CI, a instauração 

da TCE à CGM. 

 
 
 
 

Informa por meio de CI, a 
instauração da TCE ao Gabinete 
do Prefeito, solicitando que este 

encaminhe a informação ao 
TCEES por meio de ofício. 

 
 
 

Encaminha o processo à 
comissão devidamente 

designada para início dos 
trabalhos e entrega do 

relatório no prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias após a 

publicação da Portaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encaminha o processo ao 
Ordenador de Despesas que 

instaurou a TC ou TCE. 

Recebe o processo e adota as 
providências necessárias à 
apuração dos fatos, 
identificação dos responsáveis 

e quantificação do dano, 
instruindo o processo, 

observando o disposto no 
item 4 do Cap VII, no que 

couber,  

 
 
 

Elabora Ata de início dos 
trabalhos, convoca o possível 

responsável, por qualquer 
meio comprobatório do 

recebimento da comunicação, 
para prestar informações 
e demais esclarecimentos 

que se fizerem necessários, 
de acordo com a análise 
preliminar dos membros 

da comissão. 

 
 

Solicita se necessário, ao 
TCEES, por meio de ofício, 
a prorrogação do prazo da 

TCE, em até 90(noventa) dias 
contados a partir da publicação 

da Portaria de instauração. 

 

Elabora relatório circunstanciado 
que será instruído com os documentos 

e informações elencados no 
anexo I contextualizando os fatos 

evidencias, conclusões, valor 
do possível dano e a 

responsabilidade dos agentes. 
 
 
 

Encaminha os autos contendo o 
relatório para manifestação 

da CGM. 

 
 

Legenda: 

 
 

Atividade 

 

Decisão 

 
 

Terminal 

 
Conector 

Externo 

 
Conector 

Interno 

 
 

Documento 

 
Interface no 

Sistema 

 
Armazen. 

Interno 

 
Atividade 

Proposta 

 
Notas 
Explicativas 

 
 

Conector 

 
 

Recebe os documentos e gera 
número de processo para a  TCE, 

iniciando-se com termo de 
autuação, portaria de 

instauração da TCE e demais 
informações que se referirem 

aos fatos em apuração. 

TOMDADA DE CONTAS ESPECIAL 
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Controladoria Geral do Município/CGM Comissão da TCE Ordenador de Despesas Secretaria  M. de Finanças Contabilidade 

 
 
 
 

Recebe o processo e analisa o 
relatório circunstanciado. 

 
 

Recebe o processo, atesta e/ou 
atende a(s) diligências da CGM. 

 

 
Recebe o processo e verifica se 

houve dano ao erário. 

 
 

 
Se não houve dano, 
Arquiva o processo 

 

 
Recebe o processo e providencia 

a atualização do Débito pelo índice 
de atualização dos créditos 

tributários do Estado do Espírito 
Santo, acrescidos de juros de mora 

e gera o Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM. 

Recebe o processo e 
efetua os registros 

contábeis, 
identificando os 
responsáveis 

que ficarão impedidos de 
contratar 

ou receber algum 
benefício da 

Se o relatório 
circunstanciado contemplar 
documentos e informações 

satisfatórios, emite 
parecer técnico. 

Se detectado alguma 
fragilidade nos documentos 
e informações apresentados, 

solicita diligência(s). 

Se emitido parecer técnico pela 
CGM, atesta ciência, e encaminha o 

processo contendo o relatório ao 
Ordenador de Despesas, para 

homologação. 

Se houve dano, 
aprova o relatório 

e encaminha o 
processo à Sec. 

Finanças. 

de Tomada de Contas 
Especial e informa 
através de Ofício e 

arquivamento 
ao TCEES. 

 
 

 
Encaminha o processo ao 
Ordenador de Despesas. 

Administração 
Pública Municipal. 

 
 
 

 
Encaminha o processo ao 
Ordenador de Despesas. 

 

Encaminha o processo à 
Comissão de TCE. 

 
Recebe o processo e oficia quem deu 
causa ao dano, concedendo o prazo 
de 5 (cinco) dias para pagamento. 

 

 
Encaminha o processo à Sec. Finanças. 

 
 

Recebe o processo e verifica se houve o 
pagamento do DAM, por meio do  

setor de Arrecadação Municipal. 

 
 

Se não houve o 
pagamento, 
encaminha 

o processo ao Setor 
de  Contabilidade  

 
Se houve o 
Pagamento 
encaminha 

o processo ao 
Ordenador de 

Despesas. 

 
 
 

Legenda: 

 
Atividade 

 
Decisão 

 
Terminal 

Conector 

Externo 

Conector 

Interno 

 
Documento 

Interface no 

Sistema 

Armazen. 

Interno 

Atividade 

Proposta 

Notas 
Explicativas 

 
Conector 

 

 

  

Se solicitado diligência(s), atende 
a(s) diligências, e encaminha 

o processo à CGM, para emissão 
do parecer técnico. 
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Ordenador de 
Despesas Gabinete do Prefeito CG/GP 

 
                                           

 
 

Encaminha o Ofício/CI com a 
informação do encerramento da 
TCE, ao Gabinete do Prefeito 

e solicita o encaminhamento da 
informação ou dos autos do 

processo conforme item 2 do 
Cap. VII ao Tribunal de Contas 

do Estado TCEES. 

 

                                              Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 

Recebe a informação de encerramento 
da TCE ou os autos do 

Processo conforme item 2 capítulo VII. 

 
 

 

Fim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legenda: 

 

 
Atividade 

 

 
Decisão 

 

 
Terminal 

 

Conector 

Externo 

 

Conector 

Interno 

 

 
Documento 

 

Interface no 

Sistema 

 

Armazen. 

Interno 

 

Atividade 

Proposta 

 

Notas 
Explicativas 

 

 
Conector 

 


