CURSO

FASE INTERNA
E SUA TRAMITAÇÃO NA
CONTROLADORIA GERAL DO
ESTADO DE RORAIMA

NOVEMBRO - 2019

COGER

O QUE É CONTROLE INTERNO?
Planejamento organizacional e todos os seus métodos e
procedimentos adotados dentro de uma empresa, a fim de
salvaguardar seus ativos, verificar a adequação e o suporte
dos dados contábeis, promover a eficiência operacional e
encorajar a aderência às políticas definidas pela direção, com
o objetivo de evitar FRAUDES, ERROS, INEFICIÊNCIAS e CRISES
nas empresas.
American Institute of Certified Accountants - AICPA
(Instituto Americano de Contadores Certificados)

QUEM É RESPONSÁVEL POR CONTROLES
INTERNOS?
O Controle Interno [administrativo] é responsabilidade dos
próprios gestores, e tem por finalidade mitigar riscos e
assegurar que os objetivos da organização (principal) sejam
alcançados.
“Controle interno é um processo integrado e dinâmico efetuado pela direção e
pelo corpo de colaboradores, estruturado para enfrentar riscos e fornecer
razoável segurança de que, na consecução da missão da entidade, os seguintes
objetivos gerais serão alcançados: (1) execução ordenada, ética, econômica,
eficiente e eficaz das operações; (2) cumprimento das obrigações de
accountability; (3) cumprimento das leis e dos regulamentos aplicáveis; (4)
salvaguarda dos recursos, para evitar perdas, mau uso e dano (INTOSAI, 2004).”

QUEM É RESPONSÁVEL POR CONTROLES
INTERNOS?
O Controle Interno exercido por Órgão de Controle Interno
(COGER) é responsável por avaliar a consistência, qualidade e
suficiência dos controles internos implantados pelos gestores.
“A auditoria interna existe basicamente para avaliar a eficácia dos controles
internos implantados pelos gestores. Trata-se de uma atividade independente e
objetiva de avaliação (assurance) e de consultoria, desenhada para adicionar
valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia uma organização a
realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e
disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gestão de riscos,
controle e governança (IIA, 2011).”

QUEM É RESPONSÁVEL POR CONTROLES
INTERNOS?
Accountability

GESTOR

Accountability (prestação de contas)

FASE INTERNA

UGAM

CPL

UGAM
FASE EXTERNA

MONITORAMENTO

COGER

MONITORAMENTO

EXECUÇÃO

MONITORAMENTO PRÉVIO
CPL

Accountability (prestação de contas)

FASE EXTERNA

DEP. AUDITORIA PRÉVIA

GESTOR
HOMOLOGAÇÃO

MONITORAMENTO
Exame de conformidade e
mérito

MONITORAMENTO CONCOMITANTE
UGAM

Accountability (prestação de contas)

FASE DE EXECUÇÃO

DEP. LIQUIDAÇÃO

GESTOR
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

MONITORAMENTO
Exame de conformidade

MONITORAMENTO SUBSEQUENTE
GESTOR

Accountability (prestação de contas)

SOCIEDADE

DESPESA EXECUTADA

DEP. AUDITORIA

MONITORAMENTO
Exame de conformidade e
mérito

FORMALIZAÇÃO
PÚBLICA

DA

DESPESA

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a
abertura de processo administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva,
a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a
despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: (grifo
nosso)
Lei nº 8.666/93

FORMALIZAÇÃO
PÚBLICA

DA

DESPESA
Autuação: Ação através da qual se dá
início aos autos de um processo.
Protocolado: Registro
número do processo.

oficial

do

Numerado: Posto em ordem numérica.
Autorização respectiva: Permissão
formal para início do processo emitido
pelo Titular da Pasta.
Indicação sucinta do objeto
Indicação do recurso próprio para a
despesa

PROJETO BÁSICO OU TERMO DE
REFERÊNCIA
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar
a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da
obra e a definição dos métodos e do prazo de execução,
devendo conter os seguintes elementos: (grifo nosso)
Art. 6º da Lei nº 8.666/93

PROJETO BÁSICO OU TERMO DE
REFERÊNCIA
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o
objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das
propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive
com fixação dos prazos para fornecimento;
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a
competição;
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas
no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais
estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade
promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e (grifo nosso)
Lei nº 10.520/02

DECRETO Nº 10.024/19 – PREGÃO
ELETRÔNICO
Definições
Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
(...)
IV - estudo técnico preliminar - documento constitutivo da primeira
etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse
público envolvido e a melhor solução ao problema a ser resolvido e
que, na hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação,
fundamenta o termo de referência;
(...)
XI - termo de referência - documento elaborado com base nos estudos
técnicos preliminares...

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
As contratações devem ser precedidas de Estudos
Preliminares para análise da sua viabilidade e o levantamento
dos elementos essenciais que servirão para compor o termo
de referência ou projeto básico, de forma que melhor atenda
às necessidades da Administração.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
São diretrizes gerais para a elaboração dos Estudos
Preliminares:

a) Listar e examinar os normativos que disciplinam o
objeto a ser contratado;
(Princípio da legalidade)

b) Analisar contratação anterior, se houver, para
identificar inconsistências ocorridas nas fases do
planejamento da contratação;

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
c) Identificar a necessidade da contratação:
- Justificativa da necessidade fornecida
unidade requisitante.

pela

d) Estimativa das quantidades:
- Definir e documentar o método para a estimativa
das quantidades a serem contratadas;
- Utilizar informações das contratações anteriores,
se for o caso; e
- Inserir memórias de cálculo e os documentos que
lhe dão suporte.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
e) Pesquisa de preços:
- IN nº 05/2014 – SLTI/MPOG

f) Cronograma de execução:
- Prazos de início de execução e de entrega.
g) Vigência contratual:
- Contrato por escopo ou serviço continuado?
(Art. 57 da Lei nº 8.666/93)

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
e) Indicação da previsão de recursos que assegurem
o pagamento decorrente da contratação a ser
executado do exercício financeiro em curso, de
acordo com o respectivo cronograma.

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
1. INTRODUÇÃO
O presente estudo técnico foi elaborado a partir da solicitação de abertura
de processo licitatório para aquisição de material de expediente, PAM nº
000/2018, autorizado em 10/12/2018.
2. OBJETO

Aquisição de material de expediente, para atender as atividades
desenvolvidas pela Controladoria Geral do Estado de Roraima – COGER,
no exercício de 2019.

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

LISTAR E
EXAMINAR OS
NORMATIVOS

Art. 24 da Lei nº 499, de 19/07/2005;
Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações;
Lei nº 10.520/02 – Lei do Pregão;
Decreto nº 8.334 – E, de 01/10/2007, que regulamente a modalidade
pregão na forma eletrônica no âmbito do Estado de Roraima;
Decreto nº 16.223 – E, de 07/10/2013, que regulamenta o Sistema de
Registro de Preços - SRP no âmbito do Estado de Roraima;
Citar outras normativas que regulamentem o bem ou o serviço a ser
contratado (DECRETOS, RESOLUÇÕES, PORTARIAS, EMENDAS
ETC...).

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
4. JUSTIFICATIVA (unidade requisitante)

IDENTIFICAR A
NECESSIDADE DA
CONTRATAÇÃO

A aquisição de material de expediente é essencial para realização das
atividades administrativas e finalísticas deste Órgão de Controle Interno do
Poder Executivo Estadual, no acompanhamento e controle da aplicação dos
recursos públicos do Governo do Estado de Roraima.
O objeto pretendido suprirá os Departamentos de Auditoria Prévia,
Liquidação da Despesa, Auditoria, Convênio, UGAM e Gabinete/COGER,
durante o exercício de 2019, na impressão de documentos, produção de
relatórios de auditoria, comunicação interna e externa, formação de autos
para controle de pessoal e demais despesas públicas.
Art. 3º, inciso III da Lei nº 10.520/02

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
PLANEJAMENTO
(Fase Interna)

SELEÇÃO DO
FORNECEDOR
(Fase Externa)

GESTÃO DO CONTRATO
(Fase de Execução)

11/12/2018 a 10/01/2019

11/01/2019 a 04/03/2019

05/03/2019 a 31/12/2019

(30 dias)

(52 dias)

(301 dias)

* Definição dos métodos e prazos de execução (Art. 6º, inciso IX da Lei nº 8.666/93)
** Montagem do plano de licitação e gestão da “obra”, compreendendo a sua
programação... (Art. 6º, IX, alínea “e” da Lei nº 8.666/93)

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
6. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP (Decreto nº 16.223 – E,
de 07/10/2013)
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser
adotado nas seguintes hipóteses:

SIM

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver
necessidade de contratações frequentes;

X

II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão
de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados
por unidade de medida ou em regime de tarefa;

X

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a
programas de governo; ou
IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

NÃO

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
7. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
ITEM
1
2
3
...

DESCRIÇÃO
Papel A4 (210x297mm), 75g/m², cor branca, 500
folhas/resma (Cx. c/10und).
..............
..............
..............

UNIDADE
DE MEDIDA

QTD
ESTIMADA
(12 MESES)

CAIXA

5

.............
.............
.............

...........
...........
...........

* A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. (Art. 3º, inciso I, da Lei nº
10.520/02)

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Definir e documentar o método para a estimativa das quantidades a serem contratadas;

8. METODOLOGIA PARA LEVANTAMENTO DA DEMANDA
Item 01 – Papel A4 (210x297mm), 75g/m², cor branca, 500 folhas/resma (Cx.
c/10und).
A quantidade de papel A4 foi levantada a partir dos relatórios de impressão
coletadas mensalmente pela UGAM, no período de janeiro a novembro de 2018,
diretamente das impressoras de cada setor desta COGER, referente à produção de
relatórios de auditoria, memorandos, ofícios e processos de despesa pública
(ANEXO 1 – RELATÓRIO DE IMPRESSÃO POR DEPARTAMENTO JAN/NOV 2018).

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Inserir memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte.

9. MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item 01 – Papel A4 (210x297mm), 75g/m², cor branca, 500 folhas/resma (Cx.
c/10und).
QUANTIDADE DE FOLHAS IMPRESSAS / MÊS

DEPARTAMENTO

JAN

FEV

ABR

MAIO

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

GAB

532

366

278

264

234

161

243

432

414

346

UGAM

253

154

139

425

197

217

144

457

364

184

PRÉVIA

397

312

345

256

298

425

364

308

217

457

LIQUIDAÇÃO

575

587

679

425

657

624

589

452

287

807

AUDITORIA

875

586

653

364

308

678

534

643

532

764

CONVÊNIO

312

139

425

364

154

587

139

312

217

215

TOTAL

2944

2144 2519

2098

1848

2692

2013

2604

2031

2773

TOTAL GERAL
MÉDIA MENSAL
TOTAL 12 MESES
TOTAL CAIXAS

23666
(Soma total JAN a NOV)
2151
(Total Geral ÷ 11 meses)
25812
(Média mensal * 12 meses)
5
[(Total 12 meses ÷ 500 folhas) ÷ 10 resmas/caixa]

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Utilizar informações das contratações anteriores, se for o caso.

10. CONTRATAÇÕES ANTERIORES
As aquisições de material de expediente para o exercício de 2018 ocorreram por meio dos Processo nº
xxxxx/2017 e nº xxxx/2018, nas seguintes quantidades:

ITEM

1
2
3
...

DESCRIÇÃO
Papel A4 (210x297mm),
75g/m², cor branca, 500
folhas/resma
(Cx.
c/10und).
..............
..............
..............

PROCESSO
Nº XX/2017

PROCESSO
Nº XX/2018

UNIDADE
DE
MEDIDA

QTD

QTD

QTD
TOTAL

CAIXA

4

3

7

..............
..............
..............

..............
..............
..............

..............
..............
..............

..............
..............
..............

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
O Processo nº xxx/2017 foi aberto para aquisição de material de expediente para o exercício
de 2018. Entretanto, em outubro de 2018 as quantidades adquiridas no referido processo
mostraram-se insuficientes para atender os meses de novembro e dezembro de 2018 em virtude
do aumento significativo das atividades finalísticas dos departamentos desta COGER.
Desse modo, foi aberto o Processo nº xxx/2018 para adesão “carona” à Ata de Registro de
Preços nº xx/2018 – Processo nº xx/2018, a fim de complementar os suprimentos para
continuidade dos trabalhos desta COGER.
As quantidades de material de expediente atualmente existentes no almoxarifado da UGAM
suprirá as demandas até ao final do mês de março/2019.

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
11. PESQUISA DE PREÇOS
ITEM

1

2
3
...

DESCRIÇÃO
Papel
A4
(210x297mm), 75g/m²,
cor
branca,
500
folhas/resma
(Cx.
c/10und).
..............
..............
..............

UNIDADE
DE
MEDIDA

QTD
ESTIMADA
(12 MESES)

CAIXA

5

..............
..............
..............

(BANCO DE PREÇOS)
VALOR
VALOR
TOTAL
UNT.
(12 MESES)

210,00

..............
..............
..............
..............
..............
..............
TOTAL

1.050,00

..............
..............
..............
17.000,00

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros:
I - Painel de Preços disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;
II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta)
dias anteriores à data da pesquisa de preços;
III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo,
desde que contenha a data e hora de acesso; ou
IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de
180 (cento e oitenta) dias.
§1º Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser utilizados de forma combinada ou não,
devendo ser priorizados os previstos nos incisos I e II e demonstrado no processo administrativo a
metodologia utilizada para obtenção do preço de referência.
§2º Serão utilizados, como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, a
média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida
sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros adotados neste
artigo, desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados.
§3º Poderão ser utilizados outros critérios ou metodologias, desde que devidamente justificados pela
autoridade competente.
IN nº 05/2014 – SLTI/MPOG

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
TIPO DE EMPENHO

PRAZO DE ENTREGA

ORDINÁRIO

30 DIAS

Nota: Para entrega imediata.

OBSERVAÇAO
A contar do
recebimento da nota
de empenho.

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
TIPO DE
EMPENHO
GLOBAL

PRAZO DE ENTREGA
30 DIAS

60 DIAS

Nota: Para entregas parceladas.

90 DIAS

OBSERVAÇAO
A contar do
recebimento da
nota de empenho.

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
TIPO DE
EMPENHO

ESTIMATIVO

PRAZO DE EXECUÇÃO

OBSERVAÇAO

05/03/2019 a 31/12/2019

A contar do
recebimento da
ordem de
fornecimento ou
serviço.

Nota: Para fornecimento/serviço estimado para determinado período.

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
13. VIGÊNCIA CONTRATUAL
Art. 57 – A duração dos contratos regidos por esta Lei
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:

SIM

Caput - Contrato por escopo, extingue-se com a entrega do objeto,
sua vigência está adstrita à existência do crédito orçamentário (nota
de empenho), pode ultrapassar o exercício apenas quando a
despesa for inscrita em restos a pagar.

X

Inciso II - Contrato para serviço continuado, possui prazo certo e
determinado, geralmente válido por 12 meses (princípio da
anualidade), prorrogável até 60 meses.

NÃO

X

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
14. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA DE TRABALHO
FONTE DE RECURSO
ELEMENTO DE DESPESA
VALOR TOTAL

Consultar no Sistema FIPLAN

13105.04.124.094.2328 (Acompanhamento e Controle
da Aplicação de Recursos Públicos)
101 (Tesouro Estadual)
3.3.90.30.00 (material de consumo)
R$ 85.657,00

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Verificar se há disponibilidade
orçamentária específica para o
objeto a ser contratado.
(material de expediente)

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

MODELO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
MEDIDA 4 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA

MEDIDA 1 - AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE CONTÁBIL
NATUREZA DA
DESPESA

FONTE

DESCRIÇÃO

VALOR
TOTAL

3.3.90.30.00

101

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.000,00

MEDIDA 2 - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS
NATUREZA DA
DESPESA

FONTE

DESCRIÇÃO

VALOR
TOTAL

3.3.90.30.00

101

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

4.100,00

NATUREZA DA
DESPESA
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

FONTE

DESCRIÇÃO

101
101
101
101
101
101
101
101

AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA E LIMPEZA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CÓPIAS DE
CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E ABERTURA DE
CILINDROS
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA
(AQUISIÇÃO DE PEÇAS)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES
DE AR (AQUISIÇÃO DE PEÇAS)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA (AQUISIÇÃO DE PEÇAS)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (AQUISIÇÃO
DE PEÇAS)

3.3.90.30.00

101

3.3.90.30.00

101

3.3.90.30.00

101

3.3.90.30.00

101

3.3.90.30.00

101

3.3.90.30.00

101

MEDIDA 3 - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE CONVÊNIOS
NATUREZA DA
DESPESA
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

FONTE

DESCRIÇÃO

101
101

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
TOTAL

VALOR
TOTAL
2.000,00
6.000,00
8.000,00

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REAL
VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO
VALOR ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL
DIFERENÇA

R$ 17.000,00
R$ 15.100,00
- R$ 1.900,00

VALOR
TOTAL
500,00
7.800,00
6.000,00
2.000,00
4.500,00
12.000,00
3.300,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
8.720,00
10.537,00
4.625,00

DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES

575,00

TOTAL
TOTAL (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE)

85.657,00
15.100,00

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Reduzir a quantidade
de material de
expediente para o
valor disponível no
orçamento?

R$ 15.100,00

Suplementar o
orçamento para o
valor total estimado?

R$ 17.000,00

PROJETO BÁSICO/ TERMO DE
REFERÊNCIA
1. APRESENTAÇÃO
Este Projeto Básico/Termo de Referência foi elaborado a partir dos estudos
técnicos preliminares, contendo o conjunto de elementos necessários e
suficientes para caracterizar o objeto da licitação.
2. OBJETO
Aquisição de material de expediente, para atender as atividades
desenvolvidas pela Controladoria Geral do Estado de Roraima – COGER,
no exercício de 2019.

PROJETO BÁSICO/ TERMO DE
REFERÊNCIA
3. DA JUSTIFICATIVA
A aquisição de material de expediente é essencial para realização das
atividades administrativas e finalísticas deste Órgão de Controle Interno do
Poder Executivo Estadual, no acompanhamento e controle da aplicação dos
recursos públicos do Governo do Estado de Roraima.
O objeto pretendido suprirá os Departamentos de Auditoria Prévia,
Liquidação da Despesa, Auditoria, Convênio, UGAM e Gabinete/COGER,
durante o exercício de 2019, na impressão de documentos, produção de
relatórios de auditoria, comunicação interna e externa, formação de autos
para controle de pessoal e demais despesas públicas.

PROJETO BÁSICO/ TERMO DE
REFERÊNCIA
4. DO VALOR
O valor total estimado para o fornecimento do objeto é de R$
.......(................).
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA DE TRABALHO
FONTE DE RECURSO
ELEMENTO DE DESPESA
TIPO DE EMPENHO

13105.04.124.094.2328 (Acompanhamento e Controle
da Aplicação de Recursos Públicos)
101 (Tesouro Estadual)
3.3.90.30.00 (material de consumo)
Ordinário

PROJETO BÁSICO/ TERMO DE
REFERÊNCIA
6. DA LEGISLAÇÃO, NORMAS E DOS REGULAMENTOS
Este documento foi elaborado com base nas seguintes legislações, que
devem ser respeitadas para a execução do objeto a ele relacionado:

Art. 24 da Lei nº 499, de 19/07/2005;
Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações;
Lei nº 10.520/02 – Lei do Pregão;
Decreto nº 8.334 – E, de 01/10/2007, que regulamente a modalidade
pregão na forma eletrônica no âmbito do Estado de Roraima;
Decreto nº 16.223 – E, de 07/10/2013, que regulamenta o Sistema de
Registro de Preços - SRP no âmbito do Estado de Roraima;
Citar outras normativas que regulamentem o bem ou o serviço a ser
contratado (DECRETOS, RESOLUÇÕES, PORTARIAS, EMENDAS

PROJETO BÁSICO/ TERMO DE
REFERÊNCIA
7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de entrega do objeto será de 30 (trinta) dias corridos a contar
do recebimento da Nota de Empenho.

8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
A duração do contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito
orçamentário, conforme disposto no Art. 57, caput da Lei nº 8.666/93.

PROJETO BÁSICO/ TERMO DE
REFERÊNCIA
9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA,
ECONÔMICA E CAPACIDADE TÉCNICA (Artigos 27 ao 31 da Lei nº
8.666/93)
10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
CONTRATOS LEI 8.666/93)

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CONTRATOS LEI 8.666/93)

(CAPÍTULO III – DOS

(CAPÍTULO

III

12. DA FORMA DE RECEBIMENTO (ART. 73 DA LEI 8.666/93)

–

DOS

PROJETO BÁSICO/ TERMO DE
REFERÊNCIA
13. DA FISCALIZAÇÃO (ART. 67 DA LEI Nº 8.666/93)
14. DA SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (ART. 81 AO 88 DA LEI Nº
8.666/93)
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES
Boa Vista – RR, 10 de janeiro de 2019.
Elaborado por:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aprovado:

Titular da Pasta

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR
Lei de Responsabilidade Fiscal
No que se refere ao inciso I, do art. 16, da LRF, o impacto
orçamentário-financeiro, segundo Moura e Castro (2001, p. 165),
“relaciona-se com previsão orçamentária e disponibilidade de

recursos, especialmente com vistas ao cumprimento dos
cronogramas de redução das despesas e manutenção do equilíbrio
entre estas e as receitas.”
Estimar o impacto orçamentário-financeiro para o exercício

em vigor e para os dois seguintes significa identificar os valores
previstos para as despesas e sua diluição nos orçamentos dos
exercícios em que efetivamente for executada a despesa. (SANTA
CATARINA, 2002)

ESCOLHA DA MODALIDADE
“A autorização para realização de procedimento licitatório ou para a sua
dispensa é ato próprio de competência do ordenador de despesas e não da
comissão permanente de licitação”. (Informativo nº 305/TCU)
“Ao se analisar o rol de competência das autoridades, suscitada em
questão, observa-se ausência de permissivo legal, em razão do princípio da
legalidade em sentido estrito, que atribua à Comissão Permanente de
Licitação

o

poder

38/2016/CA/PGE/RR).

da

escolha

da

modalidade...”

(PARECER

Nº

MONITORAMENTO PRÉVIO
CPL

Accountability (prestação de contas)

FASE EXTERNA

DEP. AUDITORIA PRÉVIA

GESTOR
HOMOLOGAÇÃO

MONITORAMENTO
Exame de conformidade e
mérito

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS
(AUDITORIA PRÉVIA)
1. Processo aberto sem a devida autorização do gestor; (baixa)
2. Ausência de indicação da dotação orçamentária no pedido de abertura; (baixa)
3. Indicação da dotação orçamentária incompatível; (média)

4. Erros de numeração das páginas do processo; (alta)
5. Documentos fora de ordem cronológica de data; (alta)
6. Declaração imprecisa do objeto; (média)
7. Ausência de indicação do estudo preliminar (metodologia de levantamento da
demanda e memórias de cálculo); (alta)
8. PB/TR sem indicação do valor estimado; (média)

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS
(AUDITORIA PRÉVIA)
9. PB/TR sem autorização do Titular da Pasta; (média)
10. PB/TR com fundamentação da vigência contratual incompatível; (alta)
11. Ausência de assinaturas dos responsáveis pela elaboração do PB/TR ; (alta)

12. Cotação de preços incompatível com a especificação do objeto pretendido;
(média)
13. Ausência de segregação de função na cotação de preços; (média)
14. Ausência de planilha de composição de custo e formação de preços elaborada
pela administração para demonstração da compatibilidade do preço para serviços
terceirizados; (alta)

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS
(AUDITORIA PRÉVIA)
15. Ausência da declaração do ordenador de despesa; (média)
16. Ausência de demonstração da compatibilidade da despesa com a previsão
orçamentária; (alta)

17. Objeto não existente no PAT da Unidade Orçamentária; (alta)
18. Valor estimado superior à previsão orçamentária; (alta)
19. Escolha da modalidade de empenho incompatível com tipo de objeto; (alta)

MONITORAMENTO CONCOMITANTE
UGAM

Accountability (prestação de contas)

FASE DE EXECUÇÃO

DEP. LIQUIDAÇÃO

GESTOR
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

MONITORAMENTO
Exame de conformidade

DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

EXECUÇÃO CONTRATUAL E ANÁLISE DE
PROCEDIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DA
FINALIDADE:
DESPESA

COGER

FINALIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Realizar todos os atos de verificação e
conferência da execução contratual,
subsidiando os gestores e fiscais de
contratos, para que exerçam de forma
FINALIDADE:
padronizada e transparente o controle e
fiscalização dos contratos no âmbito da
administração pública estadual.

COGER

DESPESA PÚBLICA
Conceito: é o conjunto de gastos do Estado, ou de outra
pessoa de Direito Público1, com a finalidade de
funcionamento dos serviços públicos e de atendimento às
necessidades coletivas aplicando certa quantia dentro de
uma autorização legislativa, buscando a manutenção das
FINALIDADE:
atividades do ente estatal ou para a conservação ou
construção de bens públicos.
1 - Segundo o art. 41 do CC, as pessoas jurídicas de Direito Público interno são a União, os Estados, Distrito Federal, Territórios, Municípios,
autarquias (inclusive as associações públicas) e demais entidades de caráter público que a lei assim definir.

COGER

ESTÁGIOS DA DESPESA PÚBLICA
Lei nº 4.320/1964
Conforme estabelece a Lei nº 4.320/1964 a despesa pública acontece em
três estágios que são: empenho, liquidação e pagamento.

1 - Empenho: representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É
registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou
bem, obra e amortização da dívida.
Conforme o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, é o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou
não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação
orçamentária para um fim específico.

COGER

ESTÁGIOS DA DESPESA PÚBLICA
Lei nº 4.320/1964
Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos
concedidos. (Redação dada pela Lei nº 6.397, de 10.12.1976)

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado
"nota de empenho" que indicará o nome do credor, a representação e a
importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação
própria.
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após
sua regular liquidação.

COGER

ESTÁGIOS DA DESPESA PÚBLICA
Lei nº 4.320/1964
2 – Liquidação: É o segundo estágio da despesa orçamentária. É, normalmente,
processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o
material, serviço, bem ou obra).
Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação
consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os
títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como
objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância
exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a
obrigação.
A liquidação das despesas com fornecimento ou com serviços
prestados terão por base: o contrato, ajuste ou acordo respectivo; a nota de
empenho; e os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva
do serviço.

COGER

ESTÁGIOS DA DESPESA PÚBLICA
Lei nº 4.320/1964
3 – Pagamento: terceiro estágio e será processada pela Unidade

Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem
Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos,
quando for o caso.
O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só
pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa.
A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de
pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade
competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.

COGER

CICLO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA

COGER
FINALIDADE:

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Lei n° 4.320/64, de 17 de março de 1964
 Os artigos 62 e 63 estabelecem as normas para a regular liquidação da despesa.
 Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular
liquidação.

 Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo
por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
FINALIDADE:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

COGER

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Regimento Interno COGER
 Do Departamento de Liquidação da Despesa
Art. 18 Ao Departamento de Liquidação da Despesa compete:

I - Verificar se foram cumpridas as obrigações contratuais, bem como seus
aditamentos;
II – realizar o confronto entre o empenhamento da despesa e do montante
FINALIDADE:
contratual, alertando ao Órgão quando da proximidade do limite máximo a ser
realizado;
III - confirmar a origem e o objeto do que se deve pagar;
IV - verificar a importância exata a pagar;
V - verificar a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação;
VI - exercer outras atividades correlatas (Redação dada pelo Decreto n.º 12.524-E
de 30.03/11.

COGER

PRINCIPAIS MOTIVOS DA NÃO DELIBERAÇÃO DA
LIQUIDAÇÃO
1. Ausência de instrução processual;
2. Saldo da nota de empenho inferior ao faturado (exceto
contratos que tem saldo a empenhar);

3. Empenhamento em fonte divergente do citado no PAM
sem justificativa;
4. Inconsistências nos valores, quantitativos, descrição
FINALIDADE:
(faturado / ARP);
5. Descumprimento de cláusulas contratuais como: prazo
(de entrega e de vigência), garantia, marca licitada,
requisição, ausência do orçamento aprovado pelo
gestor/fiscal nos caso de manutenção preventiva/corretiva
(refrigeração de central de ar ou de veículos) entre outros);

COGER

PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ANÁLISE
DA EXECUÇÃO DE UM CONTRATO
 Se o processo encontra-se devidamente instruído e numerado;
 Se contém a documentação exigida no caso de processo
suplementar (art. 3º, II, § 1º da Portaria Nº 1379/2016);
 Se consta relatório do Departamento da Análise Prévia da COGERR;
I.

Se as recomendações contidas no Relatório de Análise foram
atendidas/justificadas.

 Se o procedimento licitatório foi homologado pela autoridade
competente;
 Se a nota de empenho foi emitida com a especificação do objeto
licitado (Fonte, elemento, modalidade, tipo de empenho etc...);
I.

Se houve mudança de fonte com justificativa.

COGER

PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ANÁLISE
DA EXECUÇÃO DE UM CONTRATO
 Se o Contrato foi celebrado em conformidade com a minuta
aprovada - nos mesmos termos do TR/PB;
I.
II.

Assinatura das partes e testemunhas;
Em caso de representante apresentar procuração.

 Se consta o extrato do contrato publicado conforme estabelece o
Art. 61, parágrafo Único da Lei 8.666/93;
 Se foi designado gestor/fiscal/comissão para acompanhar a
execução dos serviços (Art. 67 da lei 8666/93);
I.
Ato de designação dos mesmos e a respectiva publicação;
Vale lembrar que na esfera estadual existe o Decreto 19.213-E, que
Regulamenta a fiscalização dos contratos no âmbito da Administração
Pública Direta e Indireta do Estado de Roraima.

COGER

PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ANÁLISE
DA EXECUÇÃO DE UM CONTRATO
 Se a forma de fornecimento do material e/ou serviços estabelecida
em contrato foi atendida;
 Se os serviços/material foram prestados/entregues no prazo
estabelecido;
I.
II.

Para as entregas fora do prazo, verificar se consta solicitação de
prorrogação, com as devidas manifestações (gestores/Titulares).
Na ausência de solicitação, se a contratada foi notificada quanto ao
atraso pelo gestor/fiscal.

 Se o objeto foi entregue em conformidade com as peças
processuais (edital/proposta/ARP), no que se refere às
especificações (marca, modelo, tipo, quantidades, Preço, peso,
prazos de validades, etc.... );

COGER

PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ANÁLISE
DA EXECUÇÃO DE UM CONTRATO
 Se a nota fiscal ou fatura contém a data de emissão, descrição dos serviços / itens, quant
x pu = pt, marca, validade dos produtos, retenções (IN RFB Nº 971 DE 13/11/2009).
 Se os preços os aceitos na licitação, conferem com a proposta;
 Se a nota fiscal ou fatura encontra-se sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente atestada pela fiscalização;
I.
Com data do atesto e Assinaturas identificadas;
II.
A data de atesto abrange a vigência da portaria;
III. Local da prestação do serviço e incidência (Obras).
 Se a razão social, o CNPJ da nota fiscal é o mesmo da nota de empenho e certidões;
 Em caso de material de permanente verificar se tem o carimbo da unidade responsável
com o número do tombamento;

COGER

PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ANÁLISE
DA EXECUÇÃO DE UM CONTRATO
 Se o faturamento, veio acompanhado dos documentos exigidos no
instrumento contratual, TR ou PB (relatórios, termos de recebimento,
requisições, orçamentos aprovados quando for o caso, etc...);
 Contratos que preveem garantia/seguros/convênio, encontram-se vigentes;
 Em caso de obras, se consta:
I.
O faturamento obedece ao cronograma físico financeiro;
II. As ART`S do responsável técnico e do(s) Fiscal(is).
III. O cadastro Nacional de Obra (CNO);
IV. A ordem de serviço para execução;
V. O Boletim de medição atestada pelo resp. técnico e fiscal do contrato;
No caso do último faturamento se tem o Termo de Recebimento Provisório e/ou
Definitivo, e ainda a designação da comissão de recebimento e o relatório.

COGER

PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ANÁLISE
DA EXECUÇÃO DE UM CONTRATO
 Em caso de terceirização, se a documentação exigida foi
apresentada (Planilha de composição, Comprovante de
pagamento, contracheques, relação bancária, espelho da
folha, frequências, guias de recolhimento do INSS e FGTS,
GPS de competência da emissão da NF);
 Em caso de Convênio se esta vigente e se Foi Publicado o
extrato;
 Se tem relatório de acompanhamento da execução do
contrato com as quantidades se for o caso, inclusive em se
tratando ARP.

COGER

PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ANÁLISE
DA EXECUÇÃO DE UM CONTRATO
 Se as certidões de regularidade fiscais e trabalhistas estão
vigentes e devidamente atestadas quanto à sua veracidade
I.

Em caso de inadimplência do fornecedor, se tem manifestação do
Gestor/Fiscal/Titular da Pasta.

 Em caso de retorno,
atendidos/justificados.

se

os

apontamentos

foram

COGER

Saldo Remanescente (NV Contratação)
Ata de Registro de Preços VIGENTE - (planilha de cálculo do saldo remanescente)
ATA
ITEM

OBJETO

MARCA UND

CONTRATO Nº 002/18 – VIGENCIA EXPIRADA
QTD

VR UNIT.

VR TOTAL

QTD CONT

VR CONT

NF 726

NF 723

SLD CONT. SLD ATA

25 LENÇOL ADULTO COM ELASTICO BREXPORT UND 40.000

32,00

1.280.000,00

20.000

640.000

10.000

10.000

-

20.000

28 PANO P/ BIOMBO

20,00

40.000,00

1.000

20.000

500

500

-

1.000

BREXPORT UND

2.000

SALDO REMANESCENTE DA ATA
ITEM

OBJETO

MARCA UND

QTD

CONTRATO Nº 287/19 - EXECUÇÃO
VR UNIT.

VR TOTAL

NF Nº 815

NF 827

NF

NF

NF

SLD CONT.

25 LENÇOL ADULTO COM ELASTICO BREXPORT UND 20.000

32,00

640.000,00

5.000

2400

12.600

28 PANO P/ BIOMBO

20,00

20.000,00

200

120

680

BREXPORT UND

1.000

660.000,00

COGER

R$ 164.000,00

R$ 79.200,00

ANÁLISE POR AMOSTRAGEM
• FISCALIZAÇÃO POR AMOSTRAGEM EM CASO DE PROCESSOS
COMPLEXOS COM NÚMERO ELEVADO DE ITENS/POSTOS/
ETC... (TCU ACÓRDÃO 1214/13).

COGER

OUTROS PROCEDIMENTOS
RESTOS A PAGAR:
Restos a Pagar são as despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de
dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas. (Empenho
com inscrição em restos a pagar)

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Despesas de exercícios anteriores que não foram pagas (procedimentos da
Nota Técnica Conjunta, empenho no elemento 92), o procedimento por RD,
não exime a apuração de responsabilidade pelo gestor, se for o caso.

COGER

OUTROS PROCEDIMENTOS
INDENIZAÇÃO
Despesa realizada sem cobertura contratual, sem prévio
empenho, contrariando o disposto no art. 60 da Lei nº 4.320/64
(Procedimentos previstos na Nota Técnica Conjunta, empenho no
elemento devido e publicação do Termo de Reconhecimento de
dívida no DOE). Lembrando que sempre caberá instauração de
procedimento administrativo disciplinar para apurar a
responsabilidade de quem deu causa a despesa de modo
irregular.

COGER

SISTEMA DE CONTROLE DE
CONTRATOS - COGER
Realizada a análise, a despesa considerada apta a prosseguir, é
realizado o lançamento da nota fiscal/fatura no controle de contratos
(saldo baixado do empenho) e deliberado para prosseguimento.
Feita a análise e estando o faturamento apto a prosseguir, é feito o lançamento da nota no controle de contratos (saldo baixado
do empe deliberado para prosseguimento.

GESTOR X FISCAL
GESTOR
ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA
RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO CONTRATO

FISCAL
ATUA ACOMPANHANDO E FISCALIZANDO A
EXECUÇÃO CONTRATUAL

ART.

ART.

I - Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação
das atividades relacionadas à fiscalização técnica,
administrativa, setorial e pelo público usuário, bem
como dos atos preparatórios à instrução processual e
ao encaminhamento da documentação pertinente ao
setor de contratos para formalização dos
procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a
prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento,
eventual aplicação de sanções, extinção dos
contratos, dentre outros.

II - Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o
objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes
contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade,
qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços
estão compatíveis com os indicadores de níveis
mínimos de desempenho estipulados no ato
convocatório, para efeito de pagamento conforme o
resultado.

FISCAL E SUAS COMPETÊNCIAS
• É o representante da Administração, especialmente designado, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93, para exercer o acompanhamento e a
fiscalização da execução contratual. A ele compete zelar pelo efetivo
cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos
produtos e serviços fornecidos/prestados, devendo informar a
Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos
serviços prestados pela contratada.
• Dever de informar a Área Responsável pelo Controle dos Contratos se o
eventual descumprimento dos compromissos pactuados poderá ensejar a
aplicação de penalidades.

COGER

FISCAL E SUAS COMPETÊNCIAS
• O fiscal deve observar e fazer observar, rigorosamente, o
conteúdo da cláusula contratual obrigatória relativa às condições
para pagamento (Lei 8.666/93, art. 55, inc. II – que diz respeito ao
regime de execução ou a forma de fornecimento), além de
verificar a adimplência do contratado quanto aos seguintes
elementos:
a) Regularidade fiscal e trabalhista,
b) Conformidade do objeto descrito na nota com o Contrato, o
empenho e a efetiva entrega, ainda do período da medição
(Obras);
c) Condições de habilitação (a qualquer tempo) e qualificação; e
d) Atestar o objeto.

COGER

FISCAL E SUAS COMPETÊNCIAS
• Lembrando que a fiscalização, de preferência, deve ser feita
por técnico da área da qual está sendo executado o serviço,
tendo em vista que o atesto por alguém sem o devido
conhecimento poderá gerar prejuízo à Administração Pública
(Acórdão TCU nº 4/2006-1ª Câmara).
• A responsabilidade pelo pagamento de serviços não
executados mas atestados devem recair sobre os fiscais de
contrato e não na autoridade que autorizou o pagamento
(Acórdão 929/2019 TCU PLENÁRIO).
• Ao fiscal substituto, na ausência do titular, recai o mesmo
grau de responsabilidade.

COGER

FISCAL E SUAS COMPETÊNCIAS
• O Fiscal de Contrato deverá manter cópia dos seguintes
documentos, para que possa dirimir dúvidas originárias do
cumprimento das obrigações assumidas pela contratada:
–
–
–
–
–
–
–

do contrato;
de todos os aditivos (se existentes);
do edital da licitação;
do projeto básico ou termo de referência;
da proposta da Contratada;
da relação das faturas recebidas e das pagas;
de correspondências entre Fiscal e Contratada.

COGER

SERVIDOR PODE RECUSAR A
NOMEAÇÃO PARA FISCAL?
• À Administração incumbe, por lei, nomear um representante para
exercer a tarefa de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
• Deriva daí a obrigatoriedade legal de ser nomeado um
servidor/empregado para a missão de bem acompanhar e fiscalizar
um contrato firmado pela Administração com o particular. Também
deriva dessa nomeação a responsabilidade conferida ao agente,
que poderá ensejar inclusive responsabilidades de ordem
administrativa, civil e penal.
• As designações advindas da Administração Pública, em decorrência
de dispositivo legal, não conferem ao servidor a recusa do encargo.
São deveres do funcionário, cumprir as ordens superiores, exceto
quando forem manifestamente ilegais (Art. 116, da Lei n.º
8.112/90).

COGER

SERVIDOR PODE RECUSAR A
NOMEAÇÃO PARA FISCAL?
• A recusa somente poderá ocorrer, segundo a
doutrina, nas seguintes hipóteses:
– Quando for impedido ou suspeito o agente (por ser
parente, cônjuge, companheiro, ou por amigo íntimo ou
inimigo, por ter recebido presentes, ter relação de débito
ou crédito com o contratado ou qualquer outro tipo de
interesse, direto ou indireto, plenamente justificado);
– E por não deter conhecimento técnico específico quando
a lei ou o objeto do contrato o exigir.

COGER

MONITORAMENTO SUBSEQUENTE
GESTOR

Accountability (prestação de contas)

SOCIEDADE

DESPESA EXECUTADA

DEP. AUDITORIA

MONITORAMENTO
Exame de conformidade e
mérito

