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Resumo

O presente trabalho é resultado da realização de Auditoria Operacional com o intuito
de avaliar os sistemas de controles internos utilizados pela Seção de Contratos na realização
de suas atividades, bem como os controles preventivos e detectivos adotados para mitigar
eventuais riscos que possam impedir ou dificultar o alcance de seus objetivos.

Para  avaliação  do  sistema  de  controle  interno  foi  adotado  o  modelo  Coso  II,
desenvolvido  pelo  Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treaway  Commission
(Comitê das Organizações Patrocinadoras), o  qual descreve os elementos essenciais de um
sistema de  controle  interno  eficaz,  voltado  para  gerenciamento de  riscos.  Nessa  auditoria
foram avaliados os seguintes elementos da matriz tridimensional que compõe o Coso II: a)
Objetivo: operacional, b) Objeto de controle: parte da organização (Seção de Contratos), e c)
Componente: atividades de controle.

As técnicas  de auditoria  utilizadas  nesse trabalho foram questionário,  análise  dos
contratos selecionados e consulta a sistemas informatizados (ADMEletrônico e COMPRAS).

Este trabalho constatou duas  deficiências,  conforme apresentado no item 2 desse
relatório.

De acordo  com o  previsto  no  art.  37  da  Resolução  CNJ  nº  171/13,  o  Relatório
Preliminar de Auditoria foi encaminhado ao auditado para manifestação. Após análises dos
esclarecimentos  apresentados  pelo  gestor,  essa  unidade  de  controle  interno  manteve  uma
recomendação:

R1. RECOMENDA-SE que a Secretaria de Administração elabore normativos formalizando
as competências, atribuições, responsabilidades e  procedimentos de cada unidade vinculada
aquela Secretaria.

Por  fim,  submete-se  o  presente  relatório  a  consideração  da  Presidência  desse
Regional.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Fundamentação

O Acórdão nº 1.074/2009 - Plenário do Tribunal de Contas da União recomendou que
o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região realizasse auditorias de avaliação de sistemas
de controles internos, conforme item 9.1.3.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Meta 16 do ano de 2013, questionou se
as  unidades  de  controle  interno  realizavam  auditoria  de  avaliação  de  controles  internos
visando aferir a adequação dos controles administrativos no enfrentamento de riscos (Pergunta
16.14 da Meta 16 -  Fortalecer a estrutura de controle interno no Tribunal).

Assim, visando atender a essas solicitações, foi inserido no Plano Anual de Auditoria
(PAA)  desta  SECONTI  –  Exercício  2014  (PA  8716-29),  aprovado  pela  Presidência  e
publicado no portal deste Tribunal na Internet1,  a realização de auditoria de avaliação dos
controles internos administrativos de uma unidade vinculada à Coordenadoria de Licitações e
Contratos, conforme item 1.5 do referido PAA. 

A Coordenadoria de Licitações e Contratos,  de acordo com o organograma deste
Tribunal,  encontra-se  dividida  em  quatro  seções:  (i)  Seção  de  Compras,  (ii)  Seção  de
Contratos, (iii)  Seção de Apoio a Licitações,  e (iv) Seção de Apoio Jurídico e Análise de
Sanções.  A escolha  da  unidade  administrativa  a  ser  auditada  levou  em  consideração  as
auditorias anteriores realizadas por essa unidade de controle interno, bem como a natureza das
atividades desenvolvidas por cada Seção. 

A Seção de Compras foi objeto de auditorias de conformidade em 2012 e 2013, bem
como  de  auditoria  de  avaliação  de  controles  internos  administrativos  em  2013.  Os
procedimentos  da  Seção  de  Apoio  a  Licitações  são  auditados  indiretamente  quando  da
realização de auditorias de conformidade em processos licitatórios e do acompanhamento das
concorrências relacionadas às obras. A Seção de Apoio Jurídico e Análise de Sanções é uma
seção de apoio nas questões jurídicas, funcionando como uma espécie de controle das outras
seções dessa Coordenadoria. Assim, optou-se por selecionar a Seção de Contratos para este
trabalho, já que este segmento não foi contemplado em auditorias recentes. 

1.2 Avaliação de controles internos

A avaliação dos controles internos, dependendo dos seus objetivos, pode ser realizada
em dois níveis: em nível de entidade ou em nível de atividades.

O  controle  interno  em  nível  de  entidade  visa  a  avaliação  global  do  sistema  de
controle  interno  da  organização  ou  parte  dela  com  o  propósito  de  verificar  se  está
adequadamente concebido e se funciona de maneira eficaz.

1 http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/institucional/controleinterno
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O  objetivo  da  avaliação  de  controles  internos  em  nível  de  atividades,  também
chamada  avaliação  do  controle  interno  em nível  operacional,  é  verificar  se  os  controles
internos  estão  apropriadamente  concebidos,  na  proporção  requerida  pelos  riscos  e  se
funcionam de maneira contínua e coerente, alinhados com as respostas a riscos definidas pela
Administração.  Em síntese,  consiste  em revisar  objetivos-chave  de processos e  atividades
neles contidas, identificar e avaliar riscos relevantes relacionados a esses objetivos, bem como
os controles que a gestão adota para administrá-los.2

Nesse tema cabe esclarecer que a responsabilidade por conceber, implantar, manter e
monitorar  controles  internos  para  assegurar  os  objetivos  acima  mencionados  é  da
administração  do  órgão  ou  entidade  pública  cabendo  à  auditoria  interna  ou  ao  órgão  de
controle interno da entidade avaliar a qualidade desses processos (Acórdão nº 1.543/2013 –
TCU -  Plenário).

1.3 Visão geral do objeto

A Seção de Contratos, conforme organograma deste TRT – 4ª Região, encontra-se
vinculada à Coordenadoria de Licitações  e  Contratos da Secretaria  de Administração.  É a
unidade administrativa responsável, essencialmente,  por executar as atividades envolvidas na
formalização dos contratos  firmados pelo órgão e de suas alterações, bem como encaminhá-
los à  publicação.

A questão 1.1  da Requisição de Documentos  e  Informações nº  11/2014 trata  dos
processos,  subprocessos,  atividades  e  tarefas  desenvolvidas  pela Seção de Contratos.  Esse
documento encontra-se no Anexo I deste relatório, e apresenta a resposta pormenorizada do
gestor no que se refere a seu fluxograma de trabalho.

1.4 Objetivo

O objetivo geral desse trabalho é analisar os procedimentos adotados pela Seção de
Contratos na realização de suas atividades e os controles preventivos e detectivos adotados
para mitigar eventuais riscos que possam impedir ou dificultar o alcance de seus objetivos.

1.5 Metodologia utilizada e limitações inerentes à auditoria

As  técnicas  de  auditoria  utilizadas  para  obtenção  das  informações  necessárias  à
análise do objeto desse estudo foram: questionário, exame documental e consulta a sistemas
informatizados (ADMEletrônico e COMPRAS). 

A metodologia adotada nesse trabalho pode ser assim resumida:

a) Inicialmente, foi enviado à unidade auditada um questionário visando obter uma visão geral
acerca  do  funcionamento  e  dos  processos  de  trabalho  da  Seção  de  Contratos,  conforme
Requisição de Documentos e Informações (RDI) nº  11/2014.  Essa requisição e as respostas

2 Curso  de  avaliação  de  controles  internos/  Tribunal  de  Contas  da  União;  Conteudistas:  Antônio  Alves
Carvalho  Neto, Bruno Medeiros Papariello. 2. ed. - Brasília: TCU, Instituto Serzedello Corrêa, 2012.
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apresentadas pela Coordenadoria de Licitações e Contratos encontram-se no  Anexo I  desse
Relatório.

b) Em seguida,  após análise das respostas obtidas nesse questionário,  foi selecionada uma
amostra composta de nove contratos e onze termos aditivos para exame documental, com o
intuito de confirmar as informações prestadas e testar os controles legais existentes no nível
das atividades. Foram selecionados os contratos e/ou termos aditivos firmados em agosto de
2014, que corresponde ao período imediatamente anterior ao início da auditoria.  A listagem
dos contratos assinados em agosto foi obtida a partir de pesquisa na página da transparência,
no portal do TRT – 4ª Região na Internet, e encontra-se no Anexo II desse Relatório.

c)  Por  fim,  os  contratos  e  termos  aditivos  selecionados  foram submetidos  à  aplicação  de
roteiros de verificação específicos  para contratos ou termos aditivos  (Check List),  com o
objetivo de averiguar  a  observância à  legislação aplicável  para  cada caso.  Os  roteiros  de
verificação e seus parâmetros encontram-se no Anexo III. 

1.6 Critérios de auditoria

Em  auditorias  de  avaliações  de  controles  internos,  conforme  Jurisprudência  do
Tribunal de Contas da União, os critérios são tipicamente baseados em bom senso e boas
práticas administrativas. 

Entre  os  diversos  modelos  de  referência  reconhecidos  na  literatura  para
implementação  e  avaliação  de  controles  internos,  destaca-se  o  modelo  estrutural  Coso,
desenvolvido  pelo  Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treaway  Commission

(Comitê  das  Organizações  Patrocinadoras)  e  incorporado  nas  normas  de  boa  governança
INTOSAI GOV 9100 e  9130,  da  Organização  Internacional  das  Entidades  Fiscalizadoras
Superiores (Intosai).

O  modelo  adotado  nesta  auditoria  foi  o  Coso  II,  o  qual  descreve  os  elementos
essenciais de um sistema de controle interno eficaz, voltado para gerenciamento de riscos.
Tais  elementos,  no  formato  de  uma  matriz  tridimensional  (Figura  1),  podem  ser  assim
resumidos: a)  Objetivos: estratégicos, operacionais, de comunicação e de conformidade (1ª
Dimensão do cubo); b) Objetos de controle: nível da organização ou de partes dela e em nível
de atividades (2ª Dimensão do cubo); c) Componentes: ambiente interno, fixação de objetivos,
identificação  de  eventos,  avaliação  de  riscos,  resposta  a  risco,  atividades  de  controle,
informações e comunicações, e monitoramento (3ª Dimensão do cubo).
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Figura 1 - Estrutura Tridimensional Integrada de Gestão de Riscos e Controles Internos (Cubo COSO II)

O escopo dessa auditoria envolveu os seguintes elementos:

a) Objetivo: operacional; 

b) Objeto de controle: parte da organização (Seção de Contratos); 

c) Componente: atividades de controle.

As atividades de controle consistem em políticas e procedimentos estabelecidos, e de
fato executados, para atuar sobre os riscos e contribuir para que os objetivos da organização
sejam alcançados dentro dos padrões estabelecidos3. Essas atividades incluem uma série de
controles preventivos e detectivos,  dentre os quais os seguintes foram objeto de avaliação
nessa auditoria:

a) Formalização de procedimentos

A formalização  de  procedimentos  estabelece  que  todas  as  atividades  importantes
devem ser documentadas de forma completa e precisa,  a fim de que seja fácil  rastrear as
informações desde o momento de autorização até a conclusão4.

Esse  item  tem  relação  com  a  atividade  de  controle  denominada  Atribuição  de
autoridade e limites de alçada (Prevenção)5, a qual consiste em estabelecer competências e
limites, de acordo com a posição hierárquica de órgãos e unidades da estrutura organizacional
e de governança ou as responsabilidades gerenciais de ocupantes de cargos e funções, quanto

3 Curso de avaliação de controles internos/  Tribunal  de Contas da União;  Conteudistas:  Antônio Alves  de
Carvalho Neto, Bruno Medeiros Papariello. 2. ed. - Brasília: TCU, Instituto Serzedello Corrêa, 2012.

4 Acórdão nº 1.543/2013 – TCU –  Plenário
5 Curso de avaliação de controles internos/  Tribunal  de Contas da União;  Conteudistas:  Antônio Alves  de

Carvalho Neto, Bruno Medeiros Papariello. 2. ed. - Brasília: TCU, Instituto Serzedello Corrêa, 2012
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à possibilidade de autorizar, executar ou aprovar atos ou transações em nome da organização.
É uma forma de  assegurar  que os  atos  administrativos  sejam realizados por  quem tem o
respaldo da organização para efetivá-los.

Assim, uma vez fixados os limites de atuação e as competências para exercê-los, a
administração determina que procedimentos serão utilizados em cada atividade.

b) Controles Gerenciais

Os controles gerenciais consistem em avaliações periódicas para assegurar que as
operações, processos e atividades cumprem com regulamentos, políticas, procedimentos ou
outros requisitos  em vigor6.  Esses  controles permitem ao gestor  verificar  se os  resultados
obtidos estão alcançando os objetivos e os padrões pré-estabelecidos, tornando possível que
medidas corretivas sejam tomadas tempestivamente.  Um controle gerencial  eficaz tem por
objetivos:

a) produzir informações que possibilitem aos gestores a tomada de decisões, para que
a organização atinja seus objetivos;

b) avaliar o desempenho da organização na execução das suas atividades meio e fim,
tomando como parâmetros os conceitos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade,
tendo em vista seus objetivos;

c)  avaliar  o  desempenho  dos  setores  administrativos,  tendo  em  vista  as  suas
finalidades organizacionais;

d) avaliar a execução das ações planejadas e programadas para o período.

c) Controles Legais

Os  controles  legais  são  instrumentos  de  controle  preventivo,  que,  devido  a  sua
importância na prevenção de erros, falhas e desvios, foram inseridos na legislação. Trata-se de
um conjunto de regras, descrito na Lei das Licitações ou em normativos infralegais, ou, ainda,
em jurisprudência consolidada do TCU ou dos tribunais superiores.

Essas  regras  são  essenciais  para  o  controle,  sendo  obrigatórias  para  toda  a
Administração Pública. A sua inobservância configura irregularidade, demandando correção
imediata por parte da entidade7.

d) Revisões Independentes

A atividade  de  revisão  independente,  controle  tipicamente  detectivo,  consiste  em
leitura crítica  de atos  ou operações  por  um terceiro,  não  envolvido em sua  execução8.  O
objetivo é detectar falhas, irregularidades, incongruências ou lacunas não encontradas pelos
diretamente envolvidos na execução da tarefa/atividade. 

6 Acórdão nº 1.543/2013 – TCU –  Plenário
7 Acórdão nº 1.610/2013 – TCU –  Plenário
8 Acórdão nº 1.610/2013 – TCU –  Plenário
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e) Rotatividade de Funções

A rotatividade  de  funções  é  uma forma de  controle  adotado  para  impedir  que  a
mesma pessoa seja responsável por atividades sensíveis por período indeterminado de tempo.
A exigência de gozo de férias anuais tem o efeito de rotatividade temporária de funções.

f) Procedimentos de autorização e aprovação

A finalidade da autorização é assegurar que apenas os atos administrativos que a
Administração  tem  intenção  de  realizar  sejam  iniciados.  A  aprovação  por  superiores
hierárquicos  implica  validação  do  ato  e  assegura  a  conformidade  com  as  políticas  e  os
procedimentos estabelecidos pela organização.

2. DEFICIÊNCIAS CONSTATADAS

A seguir  são  descritas  as  principais  deficiências  encontradas  nas  atividades  de
controle  avaliadas  nessa  auditoria.  Destaca-se  que  não  foram  constatadas  deficiências
significativas  nas  atividades  relacionadas  aos  controles  legais,  revisões  independentes,
rotatividade de funções e procedimentos de autorização e aprovação.

2.1. Deficiências na formalização dos procedimentos

a) Ausência  de  definição  formal  de  competências,  atribuições  e  responsabilidades  da
Seção de Contratos 

Situação encontrada

Conforme  resposta  à  Requisição  de  Documentos  e  Informações nº  11/2014, a
unidade auditada informa que não existem normativos internos estabelecendo formalmente
competências, atribuições e responsabilidades para a Seção de Contratos. 

Ressalta-se, todavia, que o gestor informou que está sendo realizado, no âmbito da
Secretaria de Administração, um levantamento das competências e atribuições das unidades a
ela vinculadas.

Evidências

- Requisição de Documentos e Informações nº 11/2014 – Questão 2 (Anexo I)

Riscos e efeitos

-  Desconhecimento  por  parte  dos  servidores  de  suas  competências,  atribuições  e
responsabilidades.

-  Dificuldade  de  responsabilização  de  servidores  ou  áreas  em  casos  de  omissão  de
determinada tarefa.

- Realização de tarefas por servidor que não possui  as devidas competências para executá-las.
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- Retrabalho,  sobrecarga de tarefas e aumento da probabilidade de ocorrência de erros na
condução dos processos de trabalho.

Causas

-  Inexistência  de  cultura  institucional  no  sentido  de  estabelecer  normas  que  definam
competências, atribuições e responsabilidades dos diferentes setores administrativos.

b) Inexistência de manual detalhando os procedimentos e/ou instruções de trabalho das
atividades desenvolvidas pela Seção de Contratos.

Situação encontrada

De acordo  com as  informações  obtidas  através  da  Requisição  de  Documentos  e
Informações nº 11/2014, o gestor afirma que, no início de 2014, foram elaborados formulários
padronizados  para  elaboração  de  informações,  alguns  contendo  automações  (referências
circulares) para reduzir a ocorrência de erros.

Dessa  forma,  verifica-se  que  a  Seção  de  Contratos  iniciou  o  processo  de
padronização de suas atividades e procedimentos.

Pondera-se,  contudo,  que  não  existe  norma  ou  manual  detalhando  as  principais
atividades  desenvolvidas,  contemplando procedimentos  que devam ser  executados,  itens  a
serem verificados, indicação dos dispositivos legais aplicáveis e previsão dos responsáveis
pela execução, revisão e supervisão dessas atividades. Essa formalização de procedimentos
torna o processo mais transparente e contribui para que todos os envolvidos, desde a área
requisitante e até mesmo fornecedores entendam a rotina e a legislação aplicável à área de
contratações.

Evidências

- Requisição de Documentos e Informações nº 11/2014 – questão 3 (Anexo I)

Riscos e efeitos

- Falhas ou não execução de atividades que podem resultar em danos financeiros ou prática de
atos ilegais ou irregulares.

- Sobreposição de tarefas, desvios ou concentração de funções pela ausência de parâmetros e
critérios que norteiam a atuação dos envolvidos.

Causas

-  Inexistência  de  cultura  institucional  no sentido de  estabelecer  normativos  contemplando
rotinas, procedimentos e padrões para a realização das principais atividades envolvidas na
área de aquisições.

Manifestação do auditado para os itens a) e b) da Deficiência 2.1

Conforme despacho anexado à fl. 63 dos autos, o gestor responsável pela Secretaria
de Administração – à qual a unidade auditada está vinculada – informa que: 
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“1) Deficiências na formalização dos procedimentos: conforme proposto no Plano

de Ação desta Secretaria para o ano de 2015, que está aguardando aprovação da

Diretoria-Geral,  será implementada a Gestão por Processos em todas as unidades

vinculadas à Secretaria de Administração. Além disso, está em fase de elaboração o

Regulamento  Geral  da  SA,  que  discriminará  as  atribuições  dos  setores  a  ela

vinculados. Assim,  todas as atribuições, responsabilidades e rotinas de cada setor

serão formalizadas e detalhadas, facilitando a execução das tarefas pelas unidades e

seus  servidores,  e  o  acompanhamento  e  avaliação  por  parte  das  chefias.”  (grifo

nosso)

Conclusão da Equipe de Auditoria

Em  resposta  ao  Relatório  Preliminar  de  Auditoria,  o  gestor  informa  algumas
iniciativas que estão sendo adotadas e que contribuem para sanar  a  deficiência observada
nesse trabalho: (i) implementação da Gestão de Processos em todas as unidades vinculadas à
Secretaria de Administração, e (ii) elaboração de um Regulamento Geral da SA, por meio do
qual serão formalizadas e detalhadas as atribuições, responsabilidades e rotinas de cada Seção.

Inicialmente, destaca-se que as medidas tomadas pela Secretaria de Administração
representam um início de um processo de formalização de competências e procedimentos,
uma vez que visam à normatização, aperfeiçoamento e padronização das rotinas de trabalho
das unidades a ela vinculadas, incluindo a Seção de Contratos.

Entretanto,  tendo  em  vista  que  não  existem  normas  formais,  que  segundo
entendimento  da  Corte  de  Contas  implica  em aprovação  e  publicação  (Acórdão  TCU nº
381/2011 – Plenário, Acórdão TCU nº 1.056/2014 – Plenário e  Questionário de Governança
de  TI  -  2014),  entende  essa  Secretaria  de  Controle  Interno  que  cabe  proposta  de
encaminhamento  a  fim  de  que  sejam elaborados  normativos  que  estabeleçam  claramente
competências,  atribuições,  responsabilidades  e  procedimentos  relacionados  à  área  de
aquisições.

Proposta de Encaminhamento

R1. RECOMENDA-SE que a Secretaria de Administração elabore normativos formalizando
as competências, atribuições, responsabilidades e  procedimentos de cada unidade vinculada
aquela Secretaria.

2.2. Deficiências nos controles gerenciais

Nesse trabalho verificou-se a relação entre a deficiência no controle gerencial e a
insuficiência/inadequação da infraestrutura tecnológica. Nesse sentido, entende-se que para o
efetivo controle gerencial faz-se necessário que o gestor disponha de recursos tecnológicos
que permitam reunir informações capazes de identificar os pontos críticos, auxiliar na tomada
de decisões e melhorar os processos de trabalho.
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a) Insuficiência ou inadequação da infraestrutura tecnológica 

Situação encontrada

Com  base  nas  informações  obtidas  através  da  Requisição  de  Documentos  e
Informações  nº  11/2014, verificou-se  que  a  Seção  de  Contratos  utiliza  sistemas
administrativos  informatizados  para  a  realização  de  suas  atividades,  como  o  sistema
COMPRAS e o ADMEletrônico. Contudo, o gestor destaca que não há comunicação entre os
referidos sistemas.

Foi referenciado que embora o sistema COMPRAS permita a  extração de alguns
dados compilados, não se mostra eficaz no fornecimento de relatórios, estatísticas e outros
dados necessários. Estas informações gerenciais são importantes para tomada de decisões uma
vez que são de fácil compreensão e visualização por parte dos gestores, possibilitando maior
controle e conhecimento das informações críticas para determinar o que precisa de melhorias
ou mudanças.

Segundo informado pelo gestor, os controles são realizados manualmente, por meio
de planilhas eletrônicas, o que gera multiplicidade de bases de dados a serem alimentados,
tornando o processo moroso e ineficaz quanto a sua exatidão.

Evidências

- Requisição de Documentos e Informações nº 11/2014 – questões 9 e 9.1 (Anexo 1)

Riscos e efeitos

-  Os sistemas informatizados utilizados não são suficientes  para subsidiar  e  possibilitar  o
controle  efetivo das  atividades  desenvolvidas,  não sendo adequados  como ferramentas  de
gestão.

- Falta de informações gerenciais para análise da eficiência dos processos de contratação.

- Comprometimento da qualidade do serviço.

- Erros no processo decorrentes da multiplicidade de bases de dados a serem alimentadas.

- Morosidade na realização das tarefas. 

Causas

- Deficiências na integração entre os sistemas administrativos utilizados.

- Ausência de um sistema de informação com funcionalidades que permitam rápida extração
de dados, geração de relatórios e controle gerencial.

Manifestação do Auditado:

Acerca dessa deficiência, o auditado apresentou a seguinte manifestação (fl. 63 dos
autos):

"2) Insuficiência ou inadequação da infraestrutura tecnológica: está em fase de

desenvolvimento o Sistema SIGA (Sistema Integrado de Gestão Administrativa), o
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qual  possui  um  módulo  de  licitações  que  poderá  proporcionar  a  extração  de

relatórios gerenciais que permitam a identificação dos pontos críticos e um melhor

planejamento do trabalho. Com a implementação do referido sistema,  acredita-se

que as deficiências de infraestrutura tecnológica serão suprimidas.” 

Conclusão da Equipe de Auditoria

Em resposta  ao  Relatório  Preliminar  de  Auditoria,  os  gestores  informam que  se
encontra em desenvolvimento o sistema SIGA (Sistema Integrado de Gestão Administrativa),
o  qual  possui  um módulo  de  licitações  que  poderá  proporcionar  a  extração  de  relatórios
gerenciais que permitam a identificação dos pontos críticos e um melhor planejamento do
trabalho.

Acerca desse sistema, foi autuado, em 05/08/14, o PA 4677-52, por meio do qual esse
Tribunal encaminha ao CSJT o Documento de Oficialização da Demanda (DOD), contendo a
justificativa e necessidade para o desenvolvimento do módulo de licitações do SIGA:

"A  Coordenadoria  de  Licitações  e  Contratos  é  responsável  por  processar  as

aquisições  de  materiais  e  equipamentos  e  as  contratações  de  serviços  e  obras

mediante  processos  licitatórios  ou  compras  diretas  (hipóteses  de  dispensa  e

inexigibilidade  de  licitações).  O  processo  de  aquisições  envolve  as  rotinas  de

preparação da contratação, realização de pesquisa de preço, elaboração de edital

de licitação, realização de pregão, realização de convite, adesões a atas de registro

de  preços,  formalização  da  contratação,  acompanhamento  da  execução  dos

contratos, entre outros. Essas rotinas, atualmente, são executadas manualmente e

não dispõem de sistema que as integre, o que impede a gestão do sistema como um

todo. A integração dessas informações, por meio de um sistema informatizado,

oportunizará um aprimoramento significativo na gestão dos fluxos de trabalho.

Ademais, a  adoção  de  um  sistema  informatizado  baseado  em  automações  de

fluxos importará na redução de erros, de retrabalho, de repetição de rotinas e de

tempo na tramitação dos processos de aquisição.” (grifo nosso)

Assim, verifica-se que se encontra em andamento a implementação do sistema SIGA,
que  poderá,  segundo  a  justificativa  apresentada  no  DOD,  contribuir  para  a  melhoria  do
controle  gerencial  das  atividades  desenvolvidas  nas  áreas  afetas  à  Secretaria  de
Administração, dentre as quais encontra-se a Seção de Contratos.

Com base na situação verificada nessa auditoria, essa unidade de controle interno se
abstém, nesse momento, de fazer proposta de encaminhamento quanto a essa deficiência e
monitorará,  em  auditorias  futuras,  o  desenvolvimento  e  implementação  do  módulo  de
licitações do Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA), com vistas a verificar sua
eficácia nos controles gerenciais relacionados ao processo de contratação.
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3. CONCLUSÕES

O presente trabalho teve como objetivo a realização de Auditoria Operacional para
avaliar  os  controles  internos  adotados  pela  Seção  de  Contratos  na  realização  de  suas
atividades, bem como os controles preventivos e detectivos adotados para mitigar eventuais
riscos que comprometam o alcance dos objetivos pretendidos. 

De  acordo  com  o  previsto  no  art.  37  da  Resolução  CNJ  nº  171/13,  o  auditado
manifestou-se  sobre  o  Relatório  Preliminar  de  Auditoria  apresentando  esclarecimentos  e
propondo ações para sanar as deficiências observadas nesse trabalho.

Assim,  após  análises  efetuadas  e  manifestação  apresentada  pelos  gestores,  foi
mantida uma recomendação, a qual visa aperfeiçoar os processos de trabalho e respectivos
controles, de forma a garantir que os mesmos sejam executados com eficiência, eficácia e
efetividade,  de  maneira  ordenada,  ética  e  econômica,  em  obediência  aos  princípios
constitucionais da administração pública e em conformidade com as leis e os regulamentos
aplicáveis.

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Considerando o papel do controle interno, preconizado no art. 74 da Constituição
Federal, e com o intuito de auxiliar a Administração deste TRT - 4ª Região acerca do controle,
eficiência e legalidade dos procedimentos, levamos à consideração de V.Exa. o resultado dessa
auditoria, SUGERINDO que o presente expediente seja encaminhado à Diretoria-Geral para
providências, no que couber.

Em 27 de fevereiro de 2015.

Tânia Mara de Araújo Borges
Diretora da Secretaria de Controle Interno
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ANEXO I � REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÃO Nº 11/2014
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CLC

SECONTI

Consoante o solicitado, seguem as respostas ao questionário enviado pela Secretaria de

Controle Interno:

MAPEAMENTO DOS PROCESSOS

Questão1. Como é o fluxograma de trabalho da Seção de Contratos?

Questão  1.1.  Quais  são  os  processos,  subprocessos,  atividades  e  tarefas

desenvolvidas?

Preliminarmente,  ressalta-se  que  a  formalização  de  fluxograma,  processos  e

subprocessos  desta  Seção  de  Contratos  estão  sendo  mapeados  pela  Secretaria  de

Administração deste Tribunal.

Relativamente  às  atividades  e  tarefas  desta  Seção,  quando  o  processo  ingressa  na

Seção  de  Contratos,  são  cumpridas  as  etapas  relatadas  a  seguir,  observadas  as

exigências legais de cada procedimento.

Quando se tratar de formalização de contratações:

� verifica-se a  regularidade  fiscal  do  adjudicado,  bem como estatuto  ou contrato

social e documentação de quem assinará o termo pela contratada/conveniada;

� dá-se uma numeração sequencial ao termo que será formalizado;

� verifica-se o signatário pelo Tribunal,  se Diretor-Geral ou Presidente, de acordo

com o disposto na Portaria nº 9. 758, de 16 de dezembro de 2013.

� complementa-se a minuta do contrato com as informações do adjudicado, valores,

recursos orçamentários, e demais dados necessários à formalização do termo;

� encaminha-se,  por  e-mail,  o  contrato  em  formato  *.PDF  para  assinatura  da

contratada/conveniada, com cópia para o fiscal do contrato/convênio;
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� se  houver  exigência  de  prestação  de  garantia  contratual,  esta  necessidade

também é ressaltada no e-mail acima citado;

� após devolução do termo assinado pela contratada/conveniada, encaminha-se o

documento para assinatura do Tribunal;

� após  todas  as  assinaturas  do  contrato/convênio,  efetua-se  o  lançamento  dos

dados da contratação no Sistema de Compras do Tribunal;

� publica-se o termo na Imprensa Nacional;

� envia-se  o  processo  à  Seção  de  Empenhos,  se  o  termo  for  oneroso,  caso

contrário, é enviado à área requisitante.

Quando se tratar de formalização de termos aditivos:

� verifica-se o tipo de aditamento proposto (prorrogação de prazo de execução, de

vigência, acréscimos, supressões, ou demais alterações contratuais);

� analisa-se a possibilidade legal do aditamento proposto;

� A partir destes dados, utilizando formulário específico para cada caso, elabora-se

uma informação da qual constam os dados formais da contratação, o resumo do

pedido, a justificativa para alteração, preços e percentuais contratuais, se for o

caso,  fundamentação legal e demais esclarecimento.  Caso o termo aditivo não

cause  impacto  financeiro,  esta  informação  é  submetida  ao  Coordenador  de

Licitações e Contratos,  Secretaria de Administração, Diretor-Geral  e Assessoria

Jurídica.  Se  o  aditamento  implicar  em  impacto  orçamentário,  a  informação  é

submetida  ao  Coordenador  de  Licitações  e  Contratos,  à  Coordenadoria  de

Planejamento, Ordenador de Despesas, Diretor-Geral e Assessoria Jurídica.

� No retorno do expediente, envia-se a minuta, em formato *.PDF, para assinatura

da  contratada.  Se  houver  exigência  de  prestação  de  garantia  contratual,  é

solicitada a complementação da garantia, se for o caso;

� após devolução do termo assinado pela contratada, encaminha-se o contrato para

assinatura do Tribunal;

� após todas  as  assinaturas  do  contrato,  efetua-se  o  lançamento  dos  dados  da

contratação no Sistema de Compras do Tribunal;

� publica-se o termo na Imprensa Nacional;

� envia-se o processo à Seção de Empenhos, se houve impacto orçamentário, caso
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contrário, é enviado à área requisitante.

No  caso  de  reajuste  contratual,  após  análise  e  cálculos,  a  tramitação  se  dá  por

Apostilamento, em formulário específico, que é submetido  ao Coordenador de Licitações

e Contratos, à Coordenadoria de Planejamento e Ordenador de Despesas. Após essa

última  aprovação,  a  Coordenadoria  de  Licitações  e  Contratos  submete  a  Apostila  à

consideração do Diretor-Geral. O documento assinado digitalmente é enviado por e-mail

à contratada e o processo remetido à Seção de Empenhos.

A Seção de Contratos ainda tem como tarefas:

� elaboração de relatórios gerenciais para controle da vigência dos contratos;

� envio de e-mail aos fiscais de contratos, alertando sobre o vencimento dos termos

e orientando acerca dos procedimentos para prorrogação ou nova contratação;

� controle da prestação da garantia contratual na forma do art. 56 da Lei nº 8.666/93;

� atualização mensal das planilhas com base de cálculo de retenção de provisões de

encargos trabalhistas e previdenciários, de acordo com a Resolução CNJ nº 98, de

10 de novembro de 2009 e Resolução CNJ nº 169, de 31 de janeiro de 2013;

� prestação de informações solicitadas pela Advocacia-Geral da União, relativas às

reclamatórias trabalhistas oriundas dos contratos celebrados com o Tribunal;

� lançamento no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG),

de todas as contratações onerosas celebradas de acordo com as orientações do

TCU;

� análise da legalidade das solicitações de prorrogação de prazo de entrega, nos

termos  do  artigo  57,  §1º,  da  Lei  nº  8.666/93,  e  encaminhamento  relativo  ao

deferimento ou indeferimento do pedido;

� atualização na página do Tribunal, da tabela relativa aos Termos de Cessão de

Uso (http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/transparencia/contas/termos-cessao) e,

no  Portal  VOX,  do  quadro  de  serviços  contínuos

(https://sites.google.com/a/trt4.jus.br/portal/solicitacoes/formularios-clc-)
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Questão 1.2. Que unidades do tribunal demandam ações desta Seção (entradas)?

Numa visão macro, pode-se qualificar como �unidades demandantes� todas as unidades

do Tribunal que demandam bens e serviços mediante formalização de contratações. As

principais demandantes, contudo, são: Secretaria de Manutenção e Projetos, Secretaria

de Apoio  Administrativo,  Secretaria  de Tecnologia da informação e Coordenadoria  de

Material e Logística.

Questão 1.3. A quem se destina o produto gerado pela Seção (Saídas)?

Da mesma forma, numa visão macro, pode-se qualificar como �destinatárias� todas as

unidades do Tribunal que consomem bens e serviços objeto de contratações.

POLÍTICAS

Questão 2. São definidas formalmente competências/atribuições para a Seção de

Contratos? Em caso afirmativo, anexar evidências.

Não. Este levantamento está sendo realizado no âmbito da Secretaria de Administração,

para todas as unidades a ela vinculadas.

Questão 3. Existem procedimentos e/ou instruções de trabalho padronizados? Em

caso afirmativo, anexar evidências.

Sim.  No  início  de  2014  foram  elaborados  por  esta  Coordenadoria  formulários

padronizados  para  informações  de  termos  aditivos,  utilizando,  inclusive,  algumas

automatizações (referências circulares), de forma a reduzir a ocorrência de erros.

Questão 4. Cada servidor possui atribuições específicas ou todos desenvolvem as

mesmas tarefas?

4 / 7



PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Todos os servidores lotados na Seção de Contratos desenvolvem todas as tarefas da

unidade, de forma a não afetar a continuidade da atividade nos períodos de férias ou

outros afastamentos.

Questão 5.  São realizadas avaliações períodicas para assegurar  que operações,

processos  e  atividades  desenvolvidas  pela  Seção  de  Contratos  cumprem  com

regulamentos, políticas,  procedimentos ou outros requisitos em vigor? Em caso

afirmativo, anexar evidências.

Sim. Este controle é feito no âmbito da Coordenadoria de Licitações e Contratos.

RECURSOS HUMANOS

Questão 6. Com relação aos servidores lotados na Seção de Contratos, informar:

(i) Quantos servidores estão lotados na Seção?

Atualmente,  04  servidores  e  01  estagiário.  Há  uma  vaga  em  aberto,  que  deve  ser

ocupada até 29/10/2014.

(ii) Os servidores precisam trabalhar além de seu horário de trabalho para finalizar

suas tarefas?

Não.

(iii)  Os  servidores  conseguem  tirar  férias  com  regularidade  (conforme  seu

planejamento)?

Sim.

(iv) Os servidores encontram dificuldades de conhecimento ao desempenhar suas

funções?

Não.
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Questão  7.  Com  relação  à  capacitação  (treinamento/aperfeiçoamento)  dos

servidores, informar:

(i)  Foram  realizados,  nos  últimos  doze  meses,  cursos  de  capacitação  pelos

servidores da Seção de Contratos? Em caso afirmativo, anexar evidências.

Sim. Em anexo seguem as evidências.

(ii)  Os  cursos  realizados  constaram no  Plano  Anual  de  Capacitação  do  TRT 4ª

Região?

Sim.

(iii)  Os eventos de capacitação oferecidos tem sido suficientes e adequados às

necessidades dos servidores?

Sim.

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Questão 8. A Seção de Contratos dispõe de equipamentos (hardware, impressora,

scanner, etc.) para apoiar os processos de trabalho?

Sim.

Questão 9. Quais sistemas administrativos do TRT são utilizados pela Seção de

Contratos?

A Seção de Contratos utiliza basicamente o sistema COMPRAS e o ADM Eletrônico.

Nesse ponto cumpre destacar que não há comunicação entre os sistemas referidos. O

sistema COMPRAS, embora permita a extração de alguns dados compilados,  não se

demonstra eficaz no fornecimento de relatórios, estatísticas e outros dados necessários

para a melhoria e aprimoramento dos fluxos de trabalho, prazos ou mesmo mecanismos

de gestão. Quando algum fluxo demanda controle isso normalmente é realizado por meio

de planilhas eletrônicas (circunstância que se verifica também em todas as Seções da

Coordenadoria). Tal fato cria uma multiplicidade de base de dados a serem alimentadas,
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o que torna o processo moroso e ineficaz quanto à sua exatidão.

Questão 9.1. Esses sistemas atendem às necessidades da área? Justifique.

De forma operacional pode-se dizer que sim. Como ferramenta de gestão, não atendem.

Questão 10. A Seção de Contratos utiliza outros sistemas ou softwares externos

(ex. SIAFI, SIASG, Comprasnet, etc.)?

Sim. A Seção de Contratos utiliza o SIASG e Comprasnet (SICAF).

Em 22/09/2014

MÁRCIO ROCHA DE FREITAS,

Coordenador de Licitações e Contratos Substituto.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Pregão Eletrônico nº xx/xx-x PA 0000000-00.0000.5.04.0000

INFORMAÇÃO � TERMO ADITIVO
Acréscimos/Supressões/Prorrogação de prazo

1 � Dados formais da contratação

Contrato nº: 67/2013

Objeto do contrato: Adequação do PPCI do Prédio-Sede

Contratado: Novatec Engenharia Ltda. - EPP

Área responsável pela fiscalização: SEMPRO

Quantidade de Termos Aditivos Formalizados: Três

Prazo de Execução: 13/03/2014

Prazo de Vigência: 150 dias após término do prazo de execução - 09/08/2014

Valor inicial do contrato: R$ 79.558,65

Valor atual do contrato: R$ 95.781,71

2 � Resumo do Pedido

Requerimento da fiscalização: Folhas: xxx-xxx

Prorrogação de prazo de execução: de ___  dias/meses  ou  até __ /__ / __

Prorrogação de prazo de vigência:  de  ___  dias/meses,  a contar de  __ /__ / __

Acréscimo de serviços contratuais:  Valor: R$ 4.000,00   Folhas: xxx-xxx

Acréscimo de serviços novos: Valor: R$ 667,02   Folhas: xxx-xxx

Valor total de acréscimos: R$ 4.667,02

Supressão de serviços: Valor: R$ ________   Folhas: xxx-xxx

Valor Total do Aditivo: R$ 4.667,02

Novo Valor do Contrato: R$ 100.448,73

Outros: __________________________________________________________________

3 � Justificativa para a alteração conforme a fiscalização

O aditamento  se  refere  à  colocação em funcionamento  da  central  de  alarme de

incêndio do Prédio Sede, �que não é tarefa trivial, pois a própria unidade de segurança judiciária

tentou por diversas vezes levar a cabo fazer funcionar o dispositivo (por meio de contratações

especializadas),  sem  sucesso  definitivo�,  por  entender  �ser  mais  conveniente  executar  um

serviço  que  já  está  contratado  com  a  NOVATEC,  cujo  conhecimento  e  entendimento  do

problema único do TRT lhe traz enorme vantagem frente a uma alternativa de nova contratação�

e  que o serviço  proposto é um item crucial  para  a  segurança do funcionamento de toda a

instalação de proteção contra incêndio. A colocação em funcionamento da central de alarme de
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forma unificada nos Prédios Sede e  Prédio Administrativo, bem como no Auditório do Pleno, é

indispensável e urgente para a vistoria e aprovação do PPCI pelo corpo de bombeiros.

4 � Preços e Percentuais Contratuais (juntar a planilha com o histórico de alterações)

Data Histórico
Acréscimo / Supressão

Em R$ Percentual
Alteração Acumulado Alteração Acumulado

Valor inicial - 79.558,65 - -

22/10/13 Acréscimos - (fls. 334-337) 17.755,86 97.314,51 22,32 22,32

22/10/13 Supressões -  (fls. 334-337) 23.539,47 73.775,04 29,59 29,59
05/12/13 Acréscimos - (fls. 352-378) 22.006,67 95.781,71 27,66 49,98
18/03/14 Acréscimos - (fls. xxx-xxx) 4.667,02 100.448,73 5,87 55,85

5 � Fundamentação legal para as alterações:

§1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93

6 � Outros esclarecimentos:

Ao analisarmos o contrato e seus aditamentos, verifica-se que já foi ultrapassado o

limite legal de 50% estabelecido no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, por tratar-se de reforma.

Embora cientes  do relatório  de Auditoria  nº  07/2011 da SECONTI  deste  Tribunal,

devido às justificativas da fiscalização,  entendemos que nova licitação para atendimento das

solicitações  seria  inviável  economicamente  e  destacamos  abaixo  a  Decisão  215/1999  do

Plenário do TCU para subsidiar a tomada de decisão que resultará em novo aditivo:

�Nas  hipóteses  de  alterações  contratuais  consensuais,
qualitativas  e  excepcionalíssimas  de  contratos  e  obras  e
serviços,  é  facultado  à  Administração  ultrapassar  os  limites
aludidos no item anterior, observados os princípios da finalidade,
da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  além  dos  direitos
patrimoniais  do  contratante  privado,  desde  que  satisfeitos
cumulativamente os seguintes pressupostos:
a)  não  acarretar  para  a  Administração  encargos  contratuais
superiores aos oriundos de uma eventual rescisão contratual por
razões de interesse público, acrescidos aos custos da elaboração
de um novo procedimento licitatório;
b) não possibilitar a inexecução contratual,  à vista do nível  de
capacidade técnica e econômico-financeira do contratado;
c)  decorrer  de  fatos  supervenientes  que  impliquem  em
dificuldades  não  previstas  ou  imprevisíveis  por  ocasião  da
contratação inicial;
d)  não  ocasionar  a  transfiguração  do  objeto  originalmente
contratado em outro de natureza e propósito diversos;
e)  ser  necessárias  à completa  execução  do objeto original  do
contrato,  à  otimização  do  cronograma  de  execução  e  à
antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes;
Demonstrar-se na motivação do ato que autorizar o aditamento
contratual  que  extrapole  os  limites  legais  mencionados  no
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primeiro  item,  que  as  consequências  da  outra  alternativa  �  a
rescisão  contratual,  seguida  de  nova  licitação  e  contratação
importam sacrifício insuportável ao interesse público primário �
interesse coletivo � a ser atendido pela obra ou serviço,ou seja
gravíssimas a esse interesse, inclusive quanto à sua urgência e
emergência.  Decisão  215/1999  Plenário  TCU  -  Fonte:
Licitações  e  Contratos  �  Orientações  e  Jurisprudência  do
TCU � 4ª ed. 2010.�

Entendemos que todos os pressupostos acima estão satisfeitos. Convém ressaltar

que a rescisão imediata do serviço certamente traria danos ao patrimônio público. Portanto, é de

interesse da Administração realizar o serviço por meio deste contrato do que fazê-lo por nova

contratação.  Desta  forma,  em atenção  ao  Princípio  do  Interesse  Público  e  ao  Princípio  da

Economicidade, opinamos pelo aditamento pretendido.

A regularidade fiscal da contratada está demonstrada nas fls. xxx-xxx.

A minuta desta alteração está juntada às fls. xxx-xxx.

Em 22 de setembro de 2014.

ISABEL ONÓFRIO / ROGÉRIO FELTRIN / CLÁUDIO MULLER / KARINA DURIGON

Seção de Contratos

CLC

Acompanho a informação prestada pela Seção de Contratos. Opino, com fundamento

nos  §1º do art.  65 da Lei nº 8.666/93, pelas alterações no Contrato nº  67/2013, mantido com

Novatec Engenharia Ltda. - EPP.

À Coordenadoria de Planejamento.

Após, à Ordenadora de Despesas para análise.

Em 22 de setembro de 2014.

ANDRÉ MAGNUS MARTINS

Coordenador de Licitações e Contratos

MÁRCIO ROCHA DE FREITAS

Coordenador de Licitações e Contratos Substituto
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

ANEXO II � CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS EXAMINADOS



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

CONTRATOS

Licitação Nº do Contrato PA Objeto

CD 392/14 057/14 3220-82 Parametrização e implementação de formulários
de demandas � Trace GP

TP 0008/13 058/14 7469-13 Elaboração de projetos elétricos e afins

PRE 0037/14 059/14 2087-05 Operador de Plataforma elevatória - Comprasnet

CD 404/14 060/14 3897-15 Manutenção  de  elevadores  �  Arquivo  Geral  e
Memorial da Justiça do Trabalho

CD 437/14 061/14 4158-77 Permuta de materiais  recicláveis  por  papel  A4
reciclado.

CD 479/14 062/14 4495-66 Locação de laboratório de informática � PJE �
Santa Cruz do Sul

CC 0004/14 063/14 2017-85 Construção � Foro de Santo Ângelo

PRE 0046/14 064/14 2465-58 Higienização de purificadores de água

RPA 0013/14 065/14 7478-72 Licenças de softwares VMWARE

TERMOS ADITIVOS

Licitação Nº do Termo
Aditivo

PA Objeto

CD 0374/08 081/08-02 3446-58 Locação de imóvel para o Posto do Trabalho de
Dom Pedrito

PRE 0043/10 059/10-04 6070-51 Transporte de mobiliário

PRE 0051/11 094/11-08 1249-67 Serviço  telefônico  fixo  comutado  e  serviço
telefônico móvel  pessoal  na modalidade longa
distância nacional (LND)

PRE 0030/11 097/11-05 2403-23 Manutenção de aparelhos condicionadores de ar
tipo split do TRT4

PRE 0030/11 098/11-04 2403-23 Manutenção de aparelhos condicionadores de ar
tipo split do TRT4

RP 0013/13 037/13-01 7676-46 Serviços de análise e desenvolvimento Java

RP 0013/13 038/13-01 7676-46 Serviços de análise e desenvolvimento Java

CD 741/12 068/13-02 6314-09 Termo  cessão  de  uso  espaços  ocupados  pelo
Banco do Brasil

CD 780/13 082/13-01 5837-49 Convênio  com  vistas  a  estabelecer  regime
especial  para  pagamento  de  precatórios  pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

PRE 055/13 094/13-03 4897-84 Telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade
local

CC 0005/13 109-13-03 2312-93 Construção da nova sede do Fórum de Erechim



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

ANEXO III � ROTEIROS DE VERIFICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DOS
CONTROLES LEGAIS



ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO � FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 

Contrato nº PA: _____

ITEM CRITÉRIO S N NA Observação

1. No tocante as cláusulas necessárias previstas na Lei nº
8.666/93, verificar se o contrato contempla:

Art.  55 da  Lei  nº
8.666/93

a)  O  objeto  da  licitação  e  seus  elementos
característicos?

Inciso I

b)  O  regime  de  execução  ou  a  forma  de
fornecimento?

Inciso II

c) O preço e as condições de pagamento? Inciso III

d)  As  condições  para  reajuste  dos  preços  e  os
critérios de atualização monetária?

Inciso III

e) A data de início e de conclusão da sua execução ou
da entrega do objeto?

Inciso IV

f)  Os  prazos  e  condições  para  recebimento
definitivo?

Inciso IV

g)  O  crédito  pelo  qual  correrá  a  despesa,  com
indicação da classificação funcional programática e
da categoria econômica?

Inciso V

h) Sendo cabível, a garantia oferecida para assegurar
sua plena execução?

Inciso VI

i) Os direitos e as responsabilidades das partes? Inciso VII

j) As penalidades cabíveis e os valores das multas? Inciso VII

k) Os casos de rescisão contratual? Inciso VIII

l) A vinculação ao edital da licitação e à proposta do
licitante vencedor?

Inciso XI

m) A legislação aplicável a execução do contrato e
aos casos omissos?

Inciso XII

n)  A obrigação  do  contratado  em  manter,  durante
toda a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação?

Inciso XIII

o) Há cláusula que declare como competente o foro
da  sede  da  Administração  para  dirimir  qualquer
questão contratual?

Art. 55, §2º

p) Consta no contrato o prazo de vigência? Art. 57, §3º, da Lei
nº 8.666/93

2.  A minuta  do contrato foi  previamente examinada  e
aprovada  pela Assessoria Jurídica da Administração?

Art. 38, parágrafo
único, da Lei nº

8.666/93

3. O contrato foi publicado na imprensa oficial no prazo
estipulado pela legislação?

Art. 61, parágrafo
único, da Lei nº

8.666/93

4. O signatário do contrato pelo Tribunal está de acordo
com o disposto na Portaria nº 9. 758, de 16 de dezembro
de 2013?

Portaria TRT nº
9.758/2013

5.  Foi  verificado  o  estatuto  ou  contrato  social  e  a
documentação  de  quem  assinará  o  termo  pela
contratada?

Requisição de
Informações nº

03/2013 (Resposta
questão 1.1)



ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO � TERMOS ADITIVOS 
Contrato nº PA 

ITEM CRITÉRIO S N NA Observação

1.  Foi  verificada previamente a  regularidade  fiscal da
empresa contratada?

Art.  195,§  3º,  da
CF/88
Art.  29  e  Art.  71,
§2º,  da  Lei  nº
8.666/93

2.  A  minuta  do  termo  aditivo  ao  contrato  foi
previamente  examinada  e  aprovada   pela  Assessoria
Jurídica da Administração?

Art. 38, parágrafo
único, da Lei nº

8.666/93

3.  O  termo  aditivo  do  contrato  foi  publicado  na
imprensa oficial no prazo estipulado pela legislação?

Art. 61, parágrafo
único, da Lei nº

8.666/93

4. Existe comprovação quanto à existência de recursos
orçamentários,  na  hipótese  do  termo  aditivo  gerar
aumento da despesa?

Art.  16  da  LC  nº
101/00

5. Houve atualização da garantia contratual, no caso de
esta ter sido exigida na licitação?

Art.  56,  §2º,  da  Lei
nº 8.666/93

TERMO ADITIVO � PRORROGAÇÃO DE PRAZO

6. No caso de prorrogação do prazo de entrega ou de
execução do objeto, esta decorre de algum dos motivos
elencados no §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93?

Art. 57, §1º, da Lei
nº 8.666/93

7. A prorrogação de prazo foi justificada por escrito? Art. 57, §2º, da Lei
nº 8.666/93

8.  A prorrogação de  prazo  foi  previamente  autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato?

Art. 57, §2º, da Lei
nº 8.666/93

9. A prorrogação do contrato foi precedida da realização
de  pesquisas  de  preço  de  mercado  ou  com  preços
contratados por outros órgãos da Administração Pública
a  fim  de  assegurar  a  manutenção  das  condições
vantajosas do ajuste?

Art. 30, §2º, da IN
nº 02/2008 da SLTI

do MPOG

10. Foi verificado o prazo de vigência do contrato? Art. 57, §3º

TERMO ADITIVO � ALTERAÇÃO DE CONTRATO

11. A alteração no contrato foi devidamente justificada? Art. 65 da Lei nº
8.666/93

12. A alteração no contrato encontra-se em algum dos
casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93? 

Art. 65 da Lei nº
8.666/93

13. As modificações contratuais observaram os limites
previstos no art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93?

Art. 65, §1º, da Lei
nº 8.666/93

14. Houve comprovação de que o acréscimo previsto no
termo  aditivo  encontra-se  condizente  com  os  preços
praticados no mercado ou  com preços contratados por
outros  órgãos  da  Administração  Pública  a  fim  de
assegurar  a  manutenção  das  condições  vantajosas  do
ajuste?

Arts. 36 e 37 da
Resolução CSJT nº

70/2010
Art. 30, §2º, da IN
nº 02/2008 da SLTI

do MPOG


