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Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

Processo n.° 03467/09
FLS.

Relator: Cons. Virmon ruvinel

Cons.	 o Ortegal

RESOLUCAO ADMINISTRATIVA RA N. r0 0 O Au 0 / 0 9
Aprova o Manual de Licitagees e
Contratos do TCM.

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, no use de suas
atribuicaes constitucionais, legais e regimentals,

Considerando que o Manual apresentado busca instituir regras gerais corn a
finalidade de uniformizar os procedimentos realizados pelas Auditorias, sendo que por meio desse
instrumento as atribuiceies do Orgão se tornarao mais eficientes, corn vista a organizar a legislagão
pertinente a area de LicitagOes e Contratos, corn os procedimentos e papêis de trabalho utilizados,
fato esse que sem sombra de d6vidas oportunizara aos cidadaos urn controle efetivo no
acompanhamento da espkie,

Considerando ainda, a participacab do Grupo Técnico no processo,

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o Manual de LicitagOes e Contratos do Tribunal de Contas do Estado
de Goias, corn vista a balizar a atuacao dos servidores deste Tribunal em trabalhos vinculados ao
mencionado Manual.

Art. 2° Esta Resolucão Normativa entra em vigor nesta data, revogadas as
disposicOes em contrario.

A SUPERINTENDENCIA DE SECRETARIA, para as providancias

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania, a ,IE DEZ 2009

Presidente. ons Walter Rodrigues

Conselheiros participantes da votacdo:

de Oliveira

astiâo M. G	 aes Filho

Fui presente: 	 Procurador Geral de Contas
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DA DOCUMENTACAO GERAL QUE DEVERA INSTRUIR OS PROCESSOS DE
LICITACOES E CONTRATOS 

Os processos de contratacào encaminhados a este Tribunal, deverao
ser protocolados e instruidos dos documentos abaixo relacionados, no que couber,
assim coma dos documentos constantes das especificacties complementares
mencionadas no Capitulo II, conforme se segue:

DOCUMENTACAO EXIGIDA NOS PROCESSOS DE LICITACAO NAS MODALIDADES
CONVITES, TOMADAS DE PRECOS E CONCORRENCIAS PUBLICAS 

N°	 DOCUMENTO

01	 Solicitagao do Setor Competente
02	 Termo de Referéncia ou Projeto Basico conforme o caso
03	 Levantamento inicial de pregos ou orgamento básico conforme o caso
04	 Autorizagão do gestor para iniciar o processo de contratagáo
05	 Declaragdo de existència de saldo orgamentArio suficiente e reserva

orgamentária
06	 Estimativa de Impacto orgamentbrio-financeiro e Declaragdo de

compatibilidade da despesa no PPA, LDO e LOA (quando for o caso),
conforme arts. 15, 16 e 17 da LRF

07	 Ato de nomeagdo da Comissão de Licitagties
08	 Edital
09	 Minuta do contrato acompanhando o Edital (TP e CP)
10	 Parecer Juridico acerca do Edital
11	 Publicagilies do extrato do Edital conforme a modalidade de licitagdo
12	 Recibos de entrega dos convites
13	 A documentagáo de habilitagdo do(s) licitante(s) exigida no Edital
14	 A(s) proposta(s) de acordo con o Edital corn Planilha de custos conforme o

caso
15	 A(s) ata(s) de abertura e julgamento
16	 A anAlise da Comissão de Licitaglo do(s) prego(s) vencedor(es)
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N°
	

DOCUMENTO

17	 Parecer da assessoria juridica
18	 A adjudicagdo do resultado
19	 A homologagão
20	 0 contrato (quando exigido pela lei)
21	 Ato de designagão do gestor do contrato (quando for o caso)
22	 A publicagdo do extrato do contrato na imprensa oficial
23	 A(s) Nota(s) de Empenho na dotagdo correta
24	 0 Parecer do Controle Interne)

DOCUMENTACAO EXIGIDA NOS PROCESSOS DE LICITACAO NA MODALIDADE
PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO

N°	 DOCUMENTO

01-A Solicitagdo do Setor Competente

02-A 'Term° de Referéncia ou Projeto Besico conforme o caso, contendo dados
suficientes e reserva orcamentbria

03-A Levantamento inicial de pregos ou orgamento básico conforme o caso
04-A Autorizagfio do gestor para iniciar o processo de contratagão

05-A Declaragao de existéncia de saldo orgamenterio suficiente e reserva
orgamentaria

06-A Estimativa de Impacto orgamentirio-financeiro e Declaragão de
compatibilidade da despesa no PPA, LDO e LOA (quando for o caso),
conforme arts. 15, 16 e 17 da LRF

07-A Ato de nomeagão da Comissdo de Licitagities

	

08-A	 Edital

	

09-A	 Minuta do contrato acompanhando o Edital

	

10-A	 Parecer Juridico acerca do Edital
11-A i Publicapies do extrato do Edital
12-A A(s) proposta(s) de acordo corn o Edital

13-A A(s) ata(s) de abertura e julgamento corn as etapas de selegão, lances e
negociagão

14-A A analise da Comissào de Licitagão do(s) prego(s) vencedor(es)
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N°
	

DOCUMENTO

15-A Toda documentagdo da (s) vencedora (s) exigida no edital
16-A Parecer da assessoria juridica

17-A A adjudicacão do resultado

18-A Homologagdo

19-A Contrato quando exigido em lei

20-A Planilha de custos da contrataflo (quando for o caso)

21-A Ato de designagdo do gestor do contrato (quando for o caso)

22-A A publicagäo do extrato do contrato na imprensa oficial

23-A A(s) Nota(s) de Empenho na dotagão correta

24-A Parecer do Controle Interno

DOCUMENTACAO EXIGIDA NOS PROCESSOS DE LICITACAO PRECEDIDOS DE
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 

N°	 DOCUMENTO

01-B Solicitagâo do Setor Competente

02-B Termo de Referancia ou Projeto Besico, conforme o caso, contendo dados
suficientes para formulagão de propostas

03-B 1Levantamento inicial de pregos ou orgamento básico conforme o caso

04-B Autorizagdo do gestor para iniciar o processo de contratagão

05-B Declaragfio de existencia de saldo orgamenthrio suficiente e reserva
orgamenthria

06-B Estimativa de I mpacto orgamentirio-financeiro e Declaragâo de
compatibilidade da despesa no PPA, LDO e LOA (quando for o caso),
conforme arts. 15, 16 e 17 da LRF

Propostas

Justificativa da escoiha do contratado

Justificativa do prego (pesquisa)

Parecer da Assessoria Juridica

Ato de Dispensa ou de Inexigibilidade de licitagão
Publicagâo do ato de Dispensa ou de Inexigibilidade, na imprensa oficial
Toda documentagão do contratado

07-B

08-B

09-B

10-B

11-B

12-B

13-B
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DOCUMENTO

14-B Contrato

15-B Planilha de custos da contratagão quando necessária para demonstragâo
do prego, quando for o caso

16-B Ato de designagào do gestor do contrato

17-B A publicagdo do extrato do contrato na imprensa oficial

17-B 1 A(s) Nota(s) de Empenho

18-B Parecer do Controle !Memo
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DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR E ESPECIFICA QUE DEVERA
INSTRUIR OS PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATOS

Os processos de contratos, segundo as suas peculiaridades, deverão vir
acompanhados, ainda, alem da documentacão indicada no item anterior, dos seguintes
documentos:

A)- CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVIQOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR (relativos ao CTB)

N°	 DOCUMENTO

24	 Laudos de Vistoria dos veiculos pelo DETRAN

25	 Documentagdo dos veiculos

26	 Habilitagdo dos Condutores (minima Categoria D)
27	 Comprovagão de participagão dos Condutores em Curso ou Minicurso de

Treinamento para o Transporte Escolar;

28	 Comprovagão de que os Condutores nao cometeram infragOes graves ou
gravissimas nos Oltimos doze meses

29	 Contratos de locagdo dos veiculos no caso dos veiculos rib- 0 serem de
propriedade do contratado

30	 RelatOrio demonstrativo das rotas, distancias, veiculos utilizados,
condutores e capacidade de passageiros

obras)
B)- CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIALS (exceto os de

31	 Relagdo dos materiais e seus quantitativos (Termo de Referöncia)

C)- CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS

32	 Planilha estimativa de consumo

D)- CONTRATOS PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS E JURIDICOS

33	 Documentagdo profissional do contratado

34	 Certificados do Orgão responsavel pelo Registro da profissão (OAB, CRM,
CRA, CRO, etc).



RUA 68 N° 727 - CENTRO - FONE 216-61-60- FAX 225-0525 - CEP 74055-100 - GOIANIA
www.tcm.go.gov.br

Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSTIMMS K Minna SOS WIMINISPIOS

E)- CONTRATOS DE VEICULACAO DE MATERIAS 
0 0 0 8 0 0 9

35	 Discriminagdo das matèrias e atos, hordrios, duragão, dimensiies e veiculos
que seräo divulgados

F)- CONTRATOS DE SHOWS ARTISTICOS

36	 COpia de outros contratos ptiblicos e privados e notas fiscais, corn outros
contratantes demonstrando que os valores cobrados são os de mercado

37	 Demonstracão da economicidade e do interesse publico na contratagão no
caso de inauguragdo de obras

G)- CONTRATOS DE AQUISICAO DE BENS IMOVEIS

38	 Laudo de Avaliagdo por Comissbo da Prefeitura
39	 Escrituras dos imOveis adquiridos
40	 Justificativa da escolha do imOvel

H)- CONTRATOS DE AQUISICAO DE BENS IMOVEIS POR
DESAPROPRIACAO

38	 Lei Autorizativa da desapropriaflo
39	 Decreto Municipal declarando a utilidade ptiblica da desapropriagdo
40	 Escritura do imOvel
41	 Justificativa do interesse ptiblico na desapropriagdo
42	 Termo de Acordo se for o caso
43	 Decisäo Judicial se for o caso

I)- CONTRATOS DE ALIEN/4CA° DE BENS MOVEIS

44	 Laudo de Avaliagfio por Comissão da Prefeitura
45	 Licitagão na modalidade pertinente ou leilao

J)- CONTRATOS DE ALIENACAO DE BENS IMOVEIS

7D / 350
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46	 Laudo de Avaliacdo por Comissão da Prefeitura
47	 Lei Autorizativa para a Alienagâo
48	 Licitacão na modalidade pertinente

K)- CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS
AREAS TRIBUTARIA, OBRAS, ADMINISTRACAO, ETC.

49	 Justificativa da escolha do prestador de servicos (no caso de
inexigibilidade)

50	 Justificativa do preco contratado em relagdo a contratos anteriores ou
realizados por outros municipios de igual porte

L)- CONTRATOS DE LOCACAO DE VEICULOS I EQUIPAMENTOS

51	 Relagão das màquinas e locals objeto dos servicos, forma e parametro.
52	 Certificados de propriedade dos veiculos

M)- CONTRATOS DE ASSISTENCIA TECNICA

53	 Relagdo das mâquinas e locals objeto dos servicos

N)- CONTRATOS DE LOCACAO DE IMOVEIS

54	 Escritura ptiblica dos 1m:ovals em nome do contratado
55	 Justificativa da escolha do imOvel
56	 Laudo de avaliagâo por Comissão da Prefeitura

0)- CONVENIOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS (subvencao)

57	 Lei Autorizativa
58	 Plano de aplicacão dos recursos
59	 Lei considerando a entidade de interesse pUblico

P)- CONVENIOS DE CONSTITUICAO DOS CIMO'S
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60	 Lei Autorizativa

61	 Plano de aplicagdo dos recursos

Q)- CONTRATOS E CONVENIOS COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS
DE GOVERNO

62	 Plano de aplicagâo dos recursos
63	 Cronograma de trabalho

Q.1)- DOS CONTRATOS VINCULADOS A RECURSOS FEDERAIS

64	 Convênio de alocagáo dos recursos, ou, comprovagão da previsdo do
recurso no orcamento geral da União ou do Estado, com indicacão
especifica da obra servico ou material a ser contratado,

R)- DOS TERMOS ADITIVOS A CONTRATOS E CONVENIOS

65	 Processo contendo o contrato original e seus termos aditivos posteriores
com toda documentacão inerente ao procedimento realizado (apensado)

66	 Officio encaminhatOrio discriminando, em ordem cronolOgica, o contrato e
cada urn dos aditivos, corn informagdo da Reso!Lica° de registro no TCM

67	 Informagdo da situacao de execugão do contrato (quantidades entregues e
a entregar)

68	 Informagdo acerca do valor do reflexo financeiro no contrato
69	 Indicagdo das cldusulas alteradas e alteracties procedidas polo aditivo
70	 A publicagdo do extrato do TERMO ADITIVO na imprensa oficial

S)- DOS ADITIVOS

S.1)- DOS ADITIVOS DE REALINHAMENTO DE PRECOS DE CONTRATOS
DE FORNECIMENTO

71	 Notas Fiscais anteriores e posteriores, do mesmo distribuidor dos produtos
para a empresa contratada, demonstrando a alteragão de custo

72	 Informagão e demonstrativo das quantidades restantes a fornecer, vez que
o realinhamento se apnea apenas aos saldos dos produtos a fornecer

73	 CAlcuto demonstrativo do realinhamento efetuado, quando for o caso,
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descontada a expectativa inflacioneria e outros aumentos previsiveis

74	 COpia da Portaria da ANP, autorizando o aumento de pregos pela
Distribuidora, caso se trate de combustiveis

75	 Composicdo do custo unitario

S.2)- DOS ADITIVOS DE REAJUSTE DE PREQOS

76	 Comprovante do indice ()tidal utilizado no reajuste
77	 Cálculo demonstrativo do reajuste efetuado
78	 COpia do contrato corn a previsão de reajustamento
79	 Reajuste somente ap6s 12 mesas da firmatura do contrato, ou da proposta,

ou do Ultimo realinhamento de pregos

S.3)- DOS ADITIVOS DE PRORROGACAO DE PRAZO

80	 C6pia do contrato corn a previsdo de prorrogagão e aditivos anteriores
81	 Informagdo dos saldos do contrato (fornecimento e financeiro)
82	 Justificativa fundamentada da prorrogagäo

S.4)- DOS ADITIVOS DE ACRESCIMO DE SERVICOS

83	 Informagdo dos saldos do contrato (fornecimento e financeiro)
83	 Cálculo demonstrativo do acrêscimo efetuado e de outros anteriores

porventura efetuados

T)- DOS TERMOS DE ACORDO DE DESAPROPRIACAO

85	 COpia da Lei Municipal autorizando a desapropriagdo
86	 C6pia da Lei Municipal declarando o imOvel de utilidade prIblica
87	 COpia de homologagão judicial se for o caso
88	 Laudo avaliacão do imOvel
89	 Escritura pUblica do imOvel
90	 Em caso de pagamento, cOpia da escritura je em nome do Municipio
91	 Decreto de Desapropriagão
92	 Termo de Acordo
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U)- DOS CONTRATOS DE CONSORCIO, LEASING OU LocAgAo COM OPCAO DE

COMPRA (RN n° 002187)

93	 Estudo minucioso das vantagens da aquisiflo, devido ao alto custo
financeiro

94	 C6pia da Lei Municipal especifica que autorizou a aquisigão via cons6rcio,
vez que se trata de Operagão de Credit() e haverá alienagão fiduciAria do
veiculo ou mâquina.

95	 Documentagâo de licenciamento da empresa perante o Banco Central e
Receita Federal

96	 Procedimentos contibeis especificos indicados na RN

V)- DOS CONTRATOS DE VENDA DE FOLHA DE PAGAMENTO

97	 Procedimento licitatOrio na modalidade Concorrència POblica ou Pregão

X)- DOS TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS COM AS OSCIPS

	

98	 Procedimento licitatOrio nao sendo facultada a dispensa nos termos do art.
24, XXIV da LLC enquanto ndo apreciada a ADIN n° 1923

	

99	 Lei especifica autorizativa conforme exigbncia da LRF art. 26, §§ 1° e 2°

	

100	 Certificado de qualificagdo da entidade como OSCIP (art. 6° da Lei n°
9790/99)

Y)- DOS CONTRATOS DE CREDENCIAMENTO HOSPITALARES e LABORATORIAIS

	

101	 Edital de Chamamento devidamente publicado

	

102	 Documentagão do contratado e demonstragdo por CNDs de sua
regularidade fiscal.

	

103	 Ata de reuniao ou Atestado do Conselho Municipal de Satide definindo a
tabela que sera utilizada para pagamento dos procedimentos (SUS, OMB,
AOB, etc.)

Z)- DAS COMPRAS POR ADESAO A REGISTRO DE PRECOS

	

104	 Pedido de Adesfio ao Registro de Pregos realizado por outro Orgão

	

105	 Aceitagão por parte do Orgao detentor do Registro de Precos
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106	 A documentagio relativa ao Registro de Pregos, constando de Publicag8es,
Propostas, Atas e Homologagão

107	 Andlise e demonstragão das vantagens do prego contratado, atraves de
pesquisa de pregos

108	 Aceitagdo por parte da empresa no fornecimento
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DA ANALISE DOS PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATOS

Na analise dos processos de licitaccies e contratos, de forma geral,
encaminhados a este Tribunal, relativos a LicitagOes e Contratos (exceto os de obras e
servigos de engenharia e de aquisigâo de materiais eletricos ou de construgäo civil e coleta
e varrigão de lixo), serào adotados os seguintes procedimentos:

A1- DA VERIFICACAO DA DOCUMENTACAO

A verificagäo inicial consiste na constatagäo de que os processos estâo
instruidos corn toda a documentagão mencionada nos Capitulos anteriores, segundo a
modalidade de licitagâo utilizada, e segundo o tipo de contratag5o.

01-A e 01-B)- Da solicitagdo do setor competente

Este documento deve conter a solicitagão ao Setor de Compras ou
equivalente no Municipio, pelo Orgâo requisitante, da contratagâo que sera levada a efeito.

VERIFICACAO PELO ANALISTA

Se a solicitagdo partiu do Orgao competente.

02-A, 02-B, 03, 03-A e 03-B)- Do Termo de Referancia ou Projeto
BAsico e do levantamento inicial de pregos ou orgamento bAsico conforme o caso

Estes documentos demonstram a realizagâo de orgamento detaihado e
levantamento inicial de pregos de mercado objetivando embasamento ao julgamento final da
Comissao ou a contratagão direta, de forma a referendar a decisào final do Gestor.

VERIFICACAO PELO ANALISTA

Se o objeto a ser contratado foi devidamente descrito e contern as indicaciies
necessarias a cotagdo dos pregos;

Se os pregos resultantes do procedimento realizado estäo compativeis corn a
pesquisa inicial.

04, 04-A e 04-B)- Da autorizagdo do Gestor para iniciar o processo

contratagOo. Este documento consiste na autorizagao do Gestor de realizagäo da

VERIFICACAO PELO ANALISTA

RUA 68 N° 727 - CENTRO - FONE 216-61-60- FAX 225-0525 - CEP : 74055-100 - GOIANIA-GO
www.tcm.go.gov.br

13 q 135 q



Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

00080/e9'
Se a autorizagão foi efetuada por quern de direito.

05, 05-A e 05-B)- Da declaracäo de exisancia de saldo ou reserva
orgamenthria suficiente

Esse documento tem por objetivo a identificacáo pela Administragao da
dotagao orgamentaria a ser utilizada e se esta possui saldo orgamentario suficiente.

VERIFICACAO PELO ANALISTA

Se existia saldo orgamenthrio suficiente;
Se a dotagdo informada 6 a correta;

c)- Se a dotagáo informada foi a mesma utilizada no empenho da despesa.

06, 06-A e 06-B)- Da estimativa de impacto orgamentário-financeiro e
declaragdo de compatibilidade da despesa no PPA, LDO e LOA

Este documento deve ser apresentado quando se tratar de despesa que esta
sendo objeto de criacao, expansão ou aperfeigoamento de acao governamental que
acarrete aumento de despesa.

VERIFIcAgAo PELO ANALISTA

Se existe no Sistema Org/PPA previsOes para as despesas.
No caso de despesas de grande porte (precedidas de TP ou CP), se existe
comprovagão da existencia de recursos financeiros suficientes

07 e 07-A)- Do ato de nomeagão da Comissâo de LicitagOes

Este documento consiste na designagão pela autoridade administrativa da
Comissão de Licitagties que ira processar e julgar as habilitagties e propostas apresentadas
pelos interessados em contratar corn o Municipio.

VERIFICACAO PELO ANALISTA

Se, nos casos de Convite, Tomada de Pregos ou Concorthricialica, a Comissão
de LicitagOes foi designada segundo os criterios constantes do art. 51 e seu §1° da
LLC;

Se, no caso de Pregdo, a Comissào foi designada ainda de acordo corn os crit6rios
constantes do Inciso IV e § /° do art. 3° da Lei n o 10.520/02.

12-A e 07-B) DA PROPOSTA
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Estes documentos consistem nas propostas apresentadas pelo interessado,
contendo as estimativas de execucâo e os pregos

VERIFICACAO PELO ANALISTA

Se a proposta esta assinada por quern de direito;

Se cumpriu o estabelecido no Edital ou no Termo de Referôncia.

08-B e 09-B)- DAS JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DO CONTRATADO E
DOS PRECOS PACTUADOS

Estes documentos deves ser eiaborados pela autoridade que escolheu o
contratado, procedendo a justificativa da escoiha, bem como do prego nos termos do art. 26
da LLC.

VERIFICACAO PELO ANALISTA

se as justificativas säo convincentes;

se foram apresentados documentos que demonstrem a aptiddo do interessado;

3)- se os pregos de mercado foram devidamente justificados e comprovados por meio
de documentos objetivos e concretos.

08 e 08-A)- DO EDITAL

Este documento deve ser elaborado pela Comissão de LicitagOes, segundo
critérios previstos nos artigos 3° e seus §§ 1°, 2°, 3° e 4° c/c 40 da LLC.

VERIFICACAO PELO ANALISTA

1)- Se o Edital foi elaborado contendo (art. 40 da LLC):

o nUmero de ordem, em série anual;
a modalidade de licitagào;
o regime de execugão;
o tipo da licitagão;
o local, dia e hora para recebimento da documentagão e propostas;
o objeto foi descrito de forma clara e sucinta;
corn informagOes que permitem uma correta participagao dos interessados e cotagâo de

pregos;
exigéncia dos documentos de habilitagâo juridica;

exigéncia dos documentos de regularidade fiscal;
j)- exig6ncia dos documentos de qualificagão têcnica;
I)- exigéncia dos documentos de qualificagâo econOmico-financeira;

exigéncias que possam comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo da
licitagão;

as condigOes de julgamento das propostas (empate -sorteio, previsâo de desclassificagão
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por descumprimento do edital ou por apresentar precos inexequiveis);

as penalidades por atraso ou inexecucáo do objeto;
as condicaes de pagamento e compensacao por eventuais atrasos;

q)- as condigOes e prazos para interposigâo e julgamento dos recursos;

Se as especificacties do objeto nao direcionam o servigo ou a compra para
determinado interessado.

Se no caso de participagâo de micro empresa ou de empresa de pequeno porte, foi
cumprida a Lei 123

09 e 09-A)- DA MINUTA DO CONTRATO ACOMPANHANDO 0 EDITAL

Este documento consiste na apresentagäo pela Comissào, juntamente corn o
Edital, da minuta de contrato que sera assinado posteriormente a realizagao do certame,
quanto se tratar de licitagees nas modalidades: Tomada de Precos e Concorrencia POblica
ou Pregao nestes limites de valores.

VERIFICACAO PELO ANALISTA

Sea minuta foi elaborada de acordo com o Edital e obedecendo ao disposto no art 55
da LLC.

10-A e 10-B)- DO PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA

VERIFICAQA0 PELO ANALISTA

Se o parecer abrangeu todos os procedimentos realizados.

11-A e 12-B)- DAS PUBLICACOES DO EDITAL E DO ATO DE
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

Estes documentos consistem na comprovagao de que o edital foi amplamente
divulgado, segundo os critarios para cada modalidade de licitag5o.

VERIFICACAO PELO ANALISTA

verificagão se o extrato do edital foi publicado de acordo com a legislagão pertinente(art.21,
II e Ill e art.22, § 3° da LLC):

- Concorréncia Peiblica 	 : DiArio Oficial do Estado e Jornal de Grande Circulagäo;
- Tomada de Pregos : Diario Oficial do Estado e Jornal de Grande Circulagão;
- Pregão	 : DiArio Oficial do respectivo ente federado ou, nao existindo em
jornal de circulagäo local (facultativamente por meio eletronico) e conforme o vulto da licitagäo
em Jornal de Grande Circulagão, ou ainda, de acordo com regulamentagáo municipal
- Convite	 : Placar da Prefeitura ou do Orgao responsSvel

verificagao se o prazo entre a Ultima publicageo e a abertura da sessao cumpriu o disposto
na Lei, Segundo o procedimento realizado (art. 21, § 2° da LLC):
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Concontncia Ptiblica	 - 30 dias corridos
Tomada de Pregos	 - 15 dias corridos
Convite	 - 05 dias titeis
Pregão	 - 08 dias titeis
Concorrencia T6cnica e Preco - 45 dias corridos
TP T6cnica e Prego	 - 30 dias corridos
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c)- verificagão se a publicagão dos atos de inexigibilidade cumpriram o prazo do art. 26 da LLC

12)- DA ENTREGA DOS CONVITES

Estes documentos constituem comprovacäo de que os convites, no caso
deste procedimento de licitacäo, foram entregues aos interessados no procedimento.

VERIFICACAO PELO ANALISTA

Se os convites especificaram corretamente o material ou o servigo;

Se os convites foram recebidos por representantes das empresas;

3)- Se os forem entregues no prazo minimo exigido de 05 dias

13, 13-8 e 15-A)- A DOCUMENTACAO DE HABILITACAO DO(S)
LICITANTE(S) EXIGIDA NO EDITAL OU NA LEI

Estes documentos constituem a habilitagão dos licitantes exigidas no edital e
nos artigos 27 a 30 da LLC:

VERIFICACAO PELO ANALISTA

Se a documentagdo apresentada pelos licitantes atendeu as exig6ncias do edital e
da LLC, inclusive quanto ao prazo de validade das certicRies na data da abertura;

exist6ncia de inabilitagees, recursos, julgamento dos recursos e os crit6rios
utilizados para as impugnagbes e apreciagao dos recursos.

14 e 12-A)- A(S) PROPOSTA(S) DE ACORDO COM 0 EDITAL

Estes documentos contém os valores ofertados pelos licitantes para a venda
ou aquisicão de produtos.

VERIFICACAO PELO ANALISTA

a)- verificagao se a proposta apresentada pelos licitantes atendeu as exigancias do
edital e da LLC, inclusive quanto ao prazo de validade;
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b)- se a proposta We° incluiu outros beneficios alem dos criterios exigidos no edital;

15 e 13-A)- A(S) ATA(S) DE ABERTURA E JULGAMENTO
VERIFICACAO PELO ANALISTA

se a ate contem todas as fases do procedimento realizado (habilitagäo, concessdo
de prazo de recurso, julgamento, concessão de prazo de recurso);

se as inabilitagOes, recursos, julgamento dos recursos e os criterios utilizados
para as impugnagOes e apreciagdo dos recursos, foram motivadas;
c)- se a ata foi assinada pelos membros da Comissäo e pelos licitantes presentes;

se consta da ata todas as propostas e se a vencedora foi realmente a que
apresentou a mais vantajosa;

no caso de pregao se a ata contern as fases de selegeo das propostas, lances e
negociageo.

16 e 14-A)- A ANALISE DA comissAo DE LICITAQA0 DO(S) PREgO(S)
VENCEDOR(ES)A(S)

Este documento, emitido pela Comissão de Licitacifies, deve analisar os
pregos conseguidos no procedimento licitatário realizado, e, indicar a autoridade se estao de
acordo corn os de mercado ou n5o.

SOMULA 247 do TCU - Ainda que se que admita que (...) exista urn setor
responsavel pela pesquisa de pregos de bens e servigos a serem contratados pela
administracão, a Comissâo de Licitagào, bem como a autoridade que homologou o
procedimento licitatOrio, nao estao isentos de verificar se efetivamente os pregos ofertados
estao de acordo corn os praticados a teor do citado artigo [art. 43, IV, da Lei n.° 8.666/19931.
Acerdão 509/2005 Plenario,

VERIFICACAO PELO ANALISTA

se o prego conseguido no procedimento este de acordo corn o levantamento inicial
realizado pela Comissào;

se o prego conseguido no procedimento este de acordo corn os pregos de
mercado

17, 18, 16-A, 17-A, 19, 18-A)- PARECER DA ASSESSORIA
JURIDICA, ADJUDICACAO e HOMOLOGACAO

VERIFicAcAo PELO ANALISTA

a)- verificageo se a Assessoria Juridica se manifestou acerca do procedimento
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realizado;

b)- se o preco homologado e adjudicado foi realmente o vencedor

20, 19-A, 14-B, 21, 21-A e 16-B)- DO CONTRATO e DA
DESIGNACAO DO GESTOR DO CONTRATO

No contrato, na composigao de custos e no ato de designagao do Gestor do
Contrato, sera verificado se estes documentos existem e se contêm as cleusulas
essenciais exigidas pelo art. 55 da Lei n° 8.666/93, e as relativas a previsão no edital e na
minuta apresentadas.

VERIFICACAO PELO ANALISTA

Se o prego, condigees de pagamento, reajuste ou atualizagao moneteria estao de
acordo corn o Edital

Se o prazo de vigencia, conclusdo ou entrega este de acordo corn o Edital
c)- Se o objeto foi bem definido

d)- Se foi mencionado o regime de execugeo ou forma de fornecimento
Se consta a dotage° orgamenteria

Se foram exigidas garantias para a execugâo do objeto quando for o caso
Se constarn os direitos e responsabilidades das partes
Se constam os casos de rescisào

Se consta previsào de prorrogageo do prazo quando for o caso

Se consta a publicageo do contrato na imprensa oficial de acordo corn o art. 61 da
Lei n° 8.666/93.

I)- se for o caso, se consta a existéncia de composigeo de custos que possibilitem a
aferigeo do lucro e o calculo de possiveis realinhamentos futuros, para manutengeo
do equilibrio financeiro.

m)- verificar, se for o caso, se consta designageo de gestor para acompanhar e
controlar o contrato, que se deve dar no caso de contratos de execucão de servigos
cujo valor e complexidade exigem acompanhamento dierio e sisternatico.

22, 22-A e 17-B)- DA PUBLIC/WA° DO EXTRATO DO CONTRATO
NA IMPRENSA OFICIAL

VERIFICACAO PELO ANALISTA

a)- verificageo se o prazo da publicageo obedeceu ao disposto no art. 61, § Calico da
LLC (ate o quinto dia (Ail do mes seguinte a assinatura do contrato)
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b)- verificagâo se no Municipio existe Imprensa Oficial e se nao existir verificar a
publicagäo no placar.

23, 23 -A e 17- B)- DAS NOTAS DE EMPENHO

VERIFICACAO PELO ANALISTA

se houve empenho da despesa e se existia saldo orgamentário suficiente
se o valor empenhado correspondeu ao valor contratado

c)- se a dotagão orgamentAria do empenho é a mesma do contrato e da declaracdo de
existencia de saldo orgamentário.
d)- se o empenho foi emitido a priori

f)- se a dotagdo utilizada e a fonte de recurso constante do empenho são as pr6prias
para a despesa, inclusive corn o sub-elemento

se o empenho fisico confere corn o do SICOM
se o histOrico do empenho discrimina corretamente a despesa

24, 24-A e 18 -B)- DOS PARECERES DO CONTROLE INTERNO

VERIFICA9A0 PELO ANALISTA

a)- verificagäo se foram analisados os aspectos do procedimento realizado.
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Capitulo IV

DOS ENTENDIMENTOS DO TCM POR TIPO DE CONTRATOS

Diversos são os entendimentos deste Tribunal ja manifestados, que
permanecem ativados seja por Decisao Plenéria, seja por Resolugees de Consultas
RC, os quais passamos a transcrever:

1)- DOS CONTRATOS DE:

PRESTAcAO DE SERVICOS a)- RC N° 082/94 - Impossibilidade de contratagâo dosDE LIMPEZA E COLETA DE servigos mediante concessão, permissâo ou autorizagãoLIXO	 pUblica.
RC N° 055/94 — Direito ao reajustamento de pregos a partir

da proposta (art. 40, XI da LLC).
RC N° 091/95 — Ilegalidade de reajuste em razão do

aumento do salad() minimo — periodicidade de urn ano;
d)- impossibilidade de prorrogagOes ou novas contratagOes
feitas por emergéncia, ultrapassando o prazo de 180 dias
permitido pelo art. 24, IV da LLC

ASSESSORIA JURIDICA RC N° 002/94 — Não gera vinculo empregaticio apesar das
diversas renovagOes.

RC N° 096/95 — Direito ao reajustamento apOs urn ano.
RC N° 007/98 — Possibilidade de contratag8o pelas

C8maras Municipais.
RC N° 117/99 — Duragdo de acordo corn os creditos

orgamentärios — anual.
RC N° 002/00 — Legalidade de contratagão pelo Prefeito

Municipal de advogado para defesa de seu processo de
cassagdo de Mandato, ENQUANTO PREFEITO por importer
em interesse pUblico da coletividade (o grifado foi incluido pelo
Grupo Tecnico).

RC N° 042/00 — Possibilidade de prorrogagão contratual
corn aumento do valor do contrato, ape* urn ano de vigencia.

DP N° 002/01 - deverâo ser precedidos de licitagâo
excepcionados os casos de inviabilidade de licitagão.

JULGADO N° 002/06 — Da possibilidade de contratagâo
por inexigibilidade de licitagão, desde que cumpridas as
disposigOes do art. 26 da LLC.

impossibilidade de contratagão de assessoria juridica para
elaboracao da Lei Organica, existindo assessor juridic° ja
contratado pela Camara para servigos gerais (RC n° 022/08);

impossibilidade de contratagäo de assessoria judicieria —
defensoria pUblica, vez que a da competencia do Estado (RC
no RC no 027/03)    

CONTRATOS DE RISCO	 a)- RC N° 016/94 — Impossibilidade se o Municipio ja possuir
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corpo tacnico capaz de cumprir o objeto.

RC no 013/03 — Ilegalidade de vinculagão do prego a
receita a ser auferida.

RC N° 028/05 — Imprescinclivel a realizacâo de licitagAo
sempre que houver viabilidade de competigAo, sendo permitido
o contrato de risco quando a municipio não despender
qualquer valor, sendo a remuneracâo do contrato proveniente,
exclusivamente, dos honorArios de sucumbèricia— DEC'S AO
DO GRUPO TECNICO NESTE SENTIDO.

RC N° 032/05 — Devera ser precedido de licitagao, somente
sendo possivel a contratagAo por inexigibilidade nos casos de
alta cornplexidade do objeto, devidamente justificada;

RC N° 050/07 — Pagamento somente apes comprovacdo
de que os services correspondem aos que de fate foram
convencionados, bem como que sua execugão se deu dentro
da vigência da avenga — REVOGADA PELO GRUPO
TECNICO.

RC n° 06/06 — A remuneragäo devida se resume aos
honorários de sucumbéncia — DECISAO DO	 GRUPO
TECNICO NESTE SENTIDO.

DP N° 014/06 — Reconhece a legitimidade dos contratos;
exige	 elaboragäo	 de projeto básico;	 deverd constar da
proposta os servigos que seräo realizados, expectativa de
receita e valor dos services; deverA ser precedido de licitagão
na modalidade pertinente ou inexigibilidade de licitagdo
quando caracterizada a situacão de inviabilidade de
competigdo; o valor dos servicos deverà ser fixado em reais e
compativel corn a receita a ser auferida; o recebimento pelos
services somente se dara apes a coisa julgada e recebimento
dos	 recursos	 pelo	 Municipio	 quando	 resolvido
administrativamente; o recebimento pelos services somente se
dares apes o trAnsito em julgado e recebimento dos recursos
pelo Municipio quando resolvido judicialmente; 	 caso a
expectativa de receita nao se realize deverà o contrato ser
reduzido proporcionalmente para manutencâo do equilibrio
financeiro - REVOGADA PELO GRUPO TECNICO.

DP N° 015/06 — retirou a exigéncia de recebimento total
dos recursos; os creditos de sucumbéncia deverão pertencer
ao Municipio - REVOGADA PELO GRUPO TECNICO;

impossibilidade da utilizagao do valor perseguido como
base para o valor a ser contratado.

ASSESSORIA CONTABIL l a)- RC N° 002/94 — Mc) gera vinculo empregaticio apesar das
diversas renovacOes

RC N° 096/95 — Direito ao reajustamento ap6s urn ano
RC N° 007/98 — Possibilidade de contratagão pelas

CArnaras Municipals
d)- RC N° 117/99 — Duracáo de acordo corn os creditos
orcamentArios — anual
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RC N° 042/00 — Possibilidade de prorrogagão contratual
corn aumento do valor do contrato, apOs urn ano de vigéncia

DP N° 002/01 — deverâo ser precedidos de licitagâo
excepcionados os casos de inviabilidade de licitagão.
g)- JULGADO N° 003/06 - Da possibilidade de contratagao por
inexigibilidade de licitagdo, desde que cumpridas as
disposicOes do art. 26 da LLC.

TRANSPORTE ESCOLAR	 a)- deverão ser precedidos de licitagâo na modalidade
pertinente ao valor total anual ou ao valor do periodo
pretendido, em caso de prorrogagOes

admite-se a participagão de Sindicatos nos procedimentos
licitattirios, entendendo o TCM que a proibigâo inserta no art.
564 da CLT nao fere o disposto no art. 8°, Inciso I da
CF/88;

impossibilidade de utilizagào da Concessào de
Servigos PUblicos para a contratagào dos servigos de
transporte escolar, face a sua imprevisâo na Lei Federal

8.074/95 (RC n o 014/08);
impossibilidade da dispensa de licitagao, salvo nos1- m

casos em que exista algum fator excepcional (RC no
011/08)

possibilidade de fracionamento das linhas para se
utilizar a modalidade convite, desde que cumpridas as
disposigOes do art. 22, § 6° da LLC, ou seja, em cada
convite é obrigatOrio mais urn interessado, entretanto, no
caso de prorrogagáo nao se podera se o valor total
ultrapassar ao limite de convite (R$ 80.000,00)

FORNECIMENTO
MATERIALS

DE a)- deverão ser precedidos de licitagao na modalidade
pertinente ao valor total anual, ou a inexigibilidade no caso de
apenas urn, desde que cumpridos os requisitos do art. 26, §
Unico da LLC;

admite-se a realizagão de convites corn o nUrnero de
licitantes existentes no Municipio, nao podendo ultrapassar o
limite da modalidade, quando devera ser utilizada a
modalidade superior;

aquisigão de pegas para consertos de veiculos,
limpossibilidade de previsao — os valores de cada reparo nao
sal) somados para efeito de licitagao (RC n° 033/06);

o valor limite anual para compras é de R$ 8.000,00
observadas as peculiaridades e o ramo pertinente de cada
material a ser adquirido (RC no 028/06) (DEVE SER
REVOGADA A RC N° 026/98);

as compras para as diversas autarquias, fundos e Orgãos
corn Gestores distintos nao &do somadas para efeito do limite
anual de R$ 8.000,00
f)- SUMULA 247 do TCU - E obrigatOria a admissao da
adjudicagao por item e nao por prego global, nos editais das.  
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licitacties para a contratacäo de obras, servicos, compras e
alienacOes, cujo objeto seja divisive!, desde que nao haja
prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia
de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ample
participacâo de licitantes que, embora nao dispondo de
capacidade para a execucao, fornecimento ou aquisigâo da
totalidade do objeto, possam faze-lo corn relagão a itens ou
unidades autemomas, devendo as exigencias de habilitagao
adequar-se a essa divisibilidade.

DE a)- deverao ser precedidos de licitagão na modalidade
pertinente ao valor total anual, ou a inexigibilidade no caso de
exclusividade, desde que cumpridos os requisitos dos arts. 25
e 26, § Unico da LLC;
b)- devera ser apresentada planilha de consumo corn
quantidade de veiculos e gastos do exercicio anterior;

I c)- devera ser comprovado que os pregos unitarios estao de
lacordo corn os de mercado da regiao;

somente podem ser prorrogados para consumo da
quantidade restante nä° consumida no periodo, ou para
consumo de acrescimo maxim() de 25%;

os realinhamentos deveräo ser comprovados por notes
fiscais anteriores e posteriores a contratacão, das
distribuidoras fornecedoras dos contratados, demonstrando
que houve variacao dos custos de aquisicao.

PRESTACÃO DE SERVICOS a)- deverâo ser precedidos de licitacâo na modalidade1CONTABEIS E JURIDICOS I pertinente ao valor total anual, ou a inexigibilidade no caso de
apenas urn, desde que cumpridos os requisitos dos arts. 25 e
26, § Unico da LLC;
b)- os pregos praticados devem ser compativeis corn os de
mercado da regiao, fazendo este Tribunal a aferigdo pelos
contratos anteriores E PELOS CONTRATOS DE OUTROS
MUNICIPIOS DE IGUAL PORTE JA REGISTRADOS NESTE
TRIBUNAL.

DE a)- (publicidade) deverão ser precedidos de licitagâo na
E modalidade pertinente ao valor total anual ou mesmo para

DE contratagao de agenda;
(divulgagdo) poderd ser utilizada a inexigibilidade de

licitagào, no caso de contratagao de todos os veiculos
existentes no Municipio ou Regiao, via edital de Chamamento,
desde que cumpridos os requisitos do art. 26, § Unico da LLC,
e NO PREQO PROPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL;

(divulgagão) inexistencia de impedimento de contratacao
pelas Cameras Municipais desde que cumprido o disposto no
art. 37, § 1° da CF/88 (RC n° 045/07);
d)- (publicidade) os servicos de publicidade nao se enquadram
como servigos continuos para efeito do art. 57, II da LLC (RC n°
024/07) — nao podem ser prorrogados a nao ser para utilizacão
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de saldos ou acrascimos ate 25%.;

VER RN N° 12/99;
possibilidade de contratagao de servigos de divulgagao corn

Radios Comunitarias (RC n o 011/09)

deverao ser precedidos de licitagâo na modalidade
pertinente ao valor total, ou de inexigibilidade desde que
cumpridos os requisitos dos arts. 25 e 26, § Unico da LLC;

possibilidade no aniverserio da cidade e dentro do periodo
eleitoral, desde que nao tenha conotagão politica (RC n°
008/04);
c)- a consagracao exigida pela LLC pode ser local.

poderâo ser precedidos de dispensa de licitagäo (art. 24, X
da LLC), desde que cumpridos os requisitos legais (existéncia
de dotagao or-cementer-la especifica, justificative da escolha do
imovel e avaliagao previa);

possibilidade de aquisicao e doegao de terrenos para
ind6strias que se instalarem no Municipio, face a suspensao da.
eficacia da parte final do art. 17, I da LLC, pela ADI n° 927-3'
RS (RC n° 008/05)

SHOWS ARTISTICOS

AQUISICAO DE BENS
IMOVEIS

AQUISICAO	 DE	 BENS a)- no caso de aquisigao de veiculos pelas Cameras, deverao
MOVEIS

	

	 ser precedidos de ficitagao, na modalidade pertinente, podendo
as Cameras Municipais oferecerem seu veiculo usado, COMO
PARTE DO PAGAMENTO, em troca de urn novo (permute),
desde que previsto no edital e cumpridos os requisitos legais
de avaliagâo previa, modalidade pertinente ao valor do veiculo
novo, contabilizagão da receita e despesa (RC n° 026/05),
devendo a alienacao ser comunicada para fins de baize
patrimonial.
b)- A indicagao de marca como paremetro de qualidade pode
ser admitida para facilitar a descrigao do objeto a ser licitado,
desde que seguida, por exemplo, das express6es "ou
equivalente", "ou similar" e "ou de melhor qualidade". Nesse
caso, o produto deve, de fato e sem restrigOes, ser aceito pela
Administragao. 0 que a Lei de LicitagOes veda e os Tribunais
de Contas condenam, em especial o TCU, é a preferancia por
determinada marca e sua indicagao sem a devida justificative
tecnica nos autos.

ALIENACAO	 DE	 BENS I a)- clever -do ser precedidos de licitagao na modalidade
MOVEIS

	

	 pertinente ao valor avaliado, ap6s avaliagão previa, podendo
ser utilizado o leilao no caso de valor inferior ao limite de
Tomada de Pregos (RC n° 026/07);
b)- o produto da alienagão de veiculos pelas Cameras ou
Autarquias, clever-5o ser recolhidos ao Tesouro Municipal (RC
n° 026/05.
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ALIENACAO DE
IMOVEIS       

BENS a)- deverao ser precedidos de Lei Autorizativa, Avaliagao Previa
e licitagao na modalidade Concorrencia POblica, e os recursos
decorrentes utilizados apenas para aquisigeo de bens de capital
RC no 026/07).

SERVICOS
ESPECIALIZADOS	 NAS
AREAS	 TRIBUTARIA,
OBRAS e ADMINISTRACAO

deverao ser precedidos de licitagao na modalidade
pertinente ao valor total anual, ou de inexigibilidade, desde que
cumpridos os requisitos dos arts. 25 e 26, § Unico da LLC;

os pregos deverão ser comprovados que estao de acordo
corn os de mercado

LOCAQA0 DE VEICULOS / a)- clever-5o ser precedidos de licitagao na modalidade
EQUIPAMENTOS	 pertinente ao valor total anual, ou a inexigibilidade no caso de

apenas urn, desde que cumpridos os requisitos do art. 26, §
Unico da LLC;
b)- deverao conter a indicaceo no objeto se o pagamento sere
por quilometro rodado, por hora, por tonelagem, por maquina
ou por servigo, corn ou sem motorista, corn ou sem
manutengeo, corn ou sem o fornecimento de combustive!

!(Termo de Referenda).

ASSISTENCIA TECNICA

LOCACAO DE IMOVEIS   

a)- deverao ser precedidos de licitagâo na modalidade
pertinente ao valor total anual, ou a inexigibilidade no caso de
exclusividade, desde que cumpridos os requisitos do art. 26, §
Unico da LLC.

podereo ser precedidos de dispensa de licitagao (art. 24, X
da LLC), desde que cumpridos os requisitos legais (existencia
de dotage() orgamenteria especifica, justificative da escolha do
imevel e avaliageo previa);

possibilidade de prorrogagao de contrato de locagao de
imOvel de Vereador, desde que mantidas as condigees
anteriores e adotados criterios para o resguardo do Mandato
(RC n° 014/05 e RC n° 030/01).

CONVENIOS	 COM.
ENTIDADES SEM	 FINS!
LUCRATIVOS, CIMO'S E'
COM OUTRAS ESFERAS
DE GOVERNO

deverao ser precedidos de autorizageo legislative especifica
e Plano de Aplicagao dos Recursos

a entidade devera ser declarada de utilidade publics, por lei;
a entidade beneficiada deverd prestar contas mensalmente

da aplicageo dos recursos
os recursos deverao ser depositados ern conta especifica

do Convenio e os pagamentos acima de urn limite, determinado
pelo Municipio, deverao ser feitos por cheques nominais.    

TERMOS ADITIVOS A
CONTRATOS E
CONVENIOS

deverao ser acompanhados do contrato original e seus
termos aditivos posteriores corn toda documentageo inerente ao
procedimento realizado;

deverao ser firmados antes da expiragao do contrato  
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original;
as prorrogagees dos contratos de servigos CONTINUOS

dependem da modalidade de licitagdo realizada para a
contratagao, nä° podendo o valor total corn a prorrogagdo
superar o valor limite para a modalidade de licitagão utilizada
quando da contratagão (ANALISAR OS FATOS);

os acrescimos contratuais por aumento de quantidade de
servigos, limitados a 25% do valor total reajustado do contrato,
nao devem ser confundidos corn prorrogagão ou reajuste;

a ausencia da clausula de prorrogagão nao impede tal
procedimento, nos aditivos de contratos de servigos continuos,

'face a auto-aplicagdo do art. 57, II da LLC;
os acrescimos a contratos de mdtiplos objetos ou itens,

poderao ser efetuados independente dos objetos ou itens, ou
seja, corn base no valor global, PODENDO SER APLICADO EM

I APENAS UM OU VARIOS ITENS, NAO PODENDO OS ITENS
SUPRESSIDOS SEREM SUBSTITUIDOS PELOS DEMAIS
DESDE QUE NAO DESCARACTERIZE 0 OBJETO DO
CONTRATO;

as prorrogagees de contratos devem ser realizadas antes do
termino dos contrato, porem, admite-se aditivos posteriores se
houver justificativa fundamentada;

as prorrogacães de prazo estdo vinculadas a modalidade de
licitagdo utilizada quando da contratacdo, quanto ao seu valor;
i)- os acrescimos de ate 25% deverao se ater ao limite da
modalidade utilizada para a contratagao, A NAO SER EM
CASO DE JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA.

CONTRATO DE VENDA DA 	 a)- viabilidade de realizagdo de licitagao para prestagão de
FOLHA DE PAGAMENTO	 servigos de execugao da folha de pagamento (RC n o 029/08);

ern caso °Ka° de terceirizagdo corn exclusividade dos
servigos, as contratagOes deverdo ser precedidas de licitaedo
na modalidade Concorrencia PUblica ou Pregdo (VALIDADE
ATE 2012);

em caso de manutengao da movimentagdo em bancos
oficiais (Banco do Brasil e Caixa EconOmica Federal) nä° ha
necessidade de licitagão, podendo esta ser dispensada,—
DECISÀO EMPATADA NO GRUPO TECNICO;

as Cfimaras Municipais poderdo licitar suas folhas de
pagamento, entretanto, os recursos deverao ser recolhidos ao
Tesouro Municipal, podendo ser repassados pelo Prefeito
novamente a Camara, para construgao de sede prOpria;

nao é permitida a exclusividade para consignagdes;
pagamento de outras despesas normais da Administraedo;
f)- impossibilidade de contratacdo de consultorias para a

II licitagão da folha de pagamento, por se constituirem em
servigos da Comissdo de Licitagdes.

CONTRATOS DE LEASING	 a)- deverão ser precedidos de lei autorizativa e lieitagdo, por se
OU CONSORCIO (ver RN n° constituirem em operagào de credito;
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002/87)	 b)- deverao ser acompanhados de estudo de viabilidade;
contabilizacão corn regras especificas;
o fornecedor deve possuir licence do Banco Central.

CONTRATO DE RISCO E	 a)- viabilidade de realizagão desde que precedido de licitagdo
DE RECUPERACAO DE	 'au sua inexigibilidade quando for o caso, nao se admitindo
CREDITOS	 previsao de pagamento corn base na receita a ser recuperada,

devendo os pagamentos ser efetuados somente apOs o transito
em julgado da sentence final (DP no 014/06);

o pagamento podera ocorrer mesmo se o resultado ocorreu
apeis a expiracão do contrato (RC n o 050/07);

os contratos de levantamento e recuperacao de creditos de
ICMS, INSS, PIS e outros deverao ser precedidos de licitagão
(RC n° 032/05)

os contratos de levantamento e recuperagao de creditos de
ICMS, INSS, PIS e outros deverao ser precedidos de licitacao,
admitindo-se a inexigibilidade quando preenchidos os requisitos
de singularidade e notária especializagao (RC n° 028/05)

impossibilidade de contratagao de servigos de recuperagão
de creditos e planejamento tributario (RC n° 016/04)

A SER DECIDIDO

CONCESSOES DE
SUBVENCAO A
ENTIDADES E A TIMES D
FUTEBOL

viabilidade desde que precedido de lei autorizativa e Plano
de Aplicagao dos recursos, Convanio, e cumpridas as

E formalidades legais de regularidade fiscal da entidade, de
abertura de conta especifica para as despesas e prestacao de
contas da aplicagao dos recursos;

possibilidade desde que atenda as condigeies da LDO,
esteja prevista na LOA, tenha lei especifica autorizando,
existencia de recursos suficientes;

inexiste impedimento da subvencao quando a diretoria do
time de futebol for composta por Vereadores, vez que estes nä°
sac) ordenadores de despesas (RC n o 049/07) * verificar o

l impedimento constante do art. 8° da CE/89 — NAO HA MAIS
I SUBVENQA0 A TIMES DE FUTEBOL, VEZ DUE FORAM
TRANSFORMADOS EM EMPRESAS — REVOGAR A RC;

despesas corn aluguel de residéncia para o Juiz — vedada
pelo Provimento n° 01/97 - possibilidade desde que precedida
de convenio (RC n o 007/07);

convénio corn o Ministêrio do Exercito (RC n° 007/07)
concessao de bolsas de estudos a estudantes carentes e

servidores da Educacao nas Universidades (RC n° 007/07)
auxilio financeiro ao Sindicato Rural para asfaltamento das

ruas internas do Parque de Exposigão (RC n° 007/07)
possibilidade de contratacao de defensorias pUblicas pelos

municipios, desde que precedidas de convanio (RC n o 027/03)
i)- impossibilidade de convénios corn sindicatos e associagOes
privadas, por beneficiarem apenas urn nUmero limitado de
pessoas associadas (RC n° 019/03)

CONTFtATAn0 DE	 a)- viabilidade de realizagao desde que precedido de licitagão
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SERVIQOS DE TELEFONIA	 ou sua inexigibilidade quando for o caso ;MOVEL	 b)- possibilidade de contratagdo pelas Camaras desde que

adotadas medidas visando atender o principio da
economicidade, acompanhado de rigoroso procedimento de
controle, estabelecendo limites de créditos (RC n o 016/07)

CONTRATO DE EMPRESAS a)- viabilidade de realizagdo desde que precedido de licitagdoPARA REALIZAQA0 DE	 ou sua inexigibilidade quando for o caso de comprovacdo doCONCURSO PUBLIC°	 disposto no art. 24, XIII da LLC (RC n o 013/07 e 010/04).

CONCESSOES DE
SERVIQOS PCIBLICOS

CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO DE
HOSPITALS, CLINICAS E
LABORATORIOS

CONTRATO DE
MOVIMENTAQA0 DE
RECURSOS PUBLICOS EM
BANCOS

CONTRATO DE SERVIQOS
DE GESTAO FINANCEIRA
DE RECURSOS
PREVIDENCIARIOS E
ADMINISTRAQA0 DO
PASSIVO

TERMOS DE PARCERIA
COM OSCIP'S

a)- viabilidade desde que precedidos de licitagao na modalidade
Concorrencia PUblica, nos termos das Leis n°s. 8.666/93,
9.074/95 e 8.987/95 (RC n° 126/01).

viabilidade de realizagdo desde que precedidos de Edital de
Credenciamento, onde conste as exigancias de habilitagdo,
critarios e tabela de valores dos procedimentos (RN n o 017/98).

possibilidade de credenciamento de hospital onde Vereador
e s6cio, desde que o contrato obedega a clausulas uniformes,
elaborados segundo o regramento da Portaria Ministerial n°,
1296/93 (RC no 105/01)

Oficiais — admitida a dispensa de licitagdo corn base no art.
24, VIII da LLC e art. 164, § 3° da CF/88 (RC n° 066/01)

Não Oficiais — admitida quando nao existir no Municipio
nenhum banco oficial, conforme art. 109, § Unico da CE/89 e
desde que os recursos não estejam vinculados a depOsitos em
bancos oficiais (RC n° 066/01)

viabilidade de realizagdo desde que precedido de licitagdo
ou sua inexigibilidade quando for o caso de comprovagdo do
disposto no art. 24, VIII da LLC (RC n° 017/01) — VER NOVA
RESOLUCAO DO BANCO CENTRAL.

dispensa de licitagao para contratagdo corn o Banco do
Brasil corn base no art. 24, VIII da LLC — VER NOVA
RESOLUCAO DO BANCO CENTRAL.

viabilidade de realizagdo desde que precedido de licitagao
ou sua inexigibilidade quando for o caso de comprovagdo do
disposto no art. 24, XIII da LLC (RC n° 013/07 e 010/04);

devera ser precedido sempre de licitagdo (RC n° 019/08)
c)- ndo poderdo prever contratagdo de mao de obra pela OSCIP
para execugdo dos prog ram as, cabendo a entidade a
contratagdo de profissionais qualificados para a elaboragdo dos
programas e o acompanhamento das metas e resuitados (RC n°
019/08);
d}- os recursos pirblicos deverao ser movimentados em conta
especifica, sendo prestado contas ao Controle Intern° (RC n°
019/08);
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e)- a Prefeitura responde solidariamente pelos encargos
previdenciarios resultantes do Termo de Parceria (art. 71, § 2°
da Lei n° 8666/93 c/c art. 31 da Lei n° 8212/91) — RC n o 019/08
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Capitulo V

DOS ENTENDIMENTOS DO TCM COM RELACAO AOS TIPOS DE PROCEDIMENTOS
LICITATORIOS 

CONCORRENCIAS
PUBLICAS

o edital devera ser publicado, no minima, em Jornal de
Grande CirculaCdo e no Didrio Oficial do Estado, e, no caso de
obras corn recursos federais, tambem no Diario Oficial da

1Uni5o.

TOMADAS DE PRECOS	 a)- o edital devera ser publicado, no minimo, em Jornal de
Grande Circulagdo e no Didrio Oficial do Estado, e, no caso de
obras corn recursos federais, tambem no Diario Oficial da
Unido.

PREGAO PRESENCIAL E a)- o edital devera ser publicado, no minimo, no Diario Oficial do
ELETRONICO	 Ente Federado (Municipio), e não existindo, em Jornal Local,

quando de tratar de licitagOes de pequeno vulto, e, no caso de
licitacOes de grande vulto (acima de R$ 80.000,00) em Jornal
de Grande Circulacdo — ACEITACAO DA PRIMIERA
EXIGENCIA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO
ESTADO;

0 processamento e	 julgamento de licitacties na
modalidade pregdo normalmente sào realizados observando-
se a seqUdncia dos seguintes procedimentos:

abertura da sessdo pelo pregoeiro, no dia, horario e local
estabelecidos, sempre em ato pUblico;

recebimento de declaracâo de que o licitante cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo;

recebimento dos envelopes "Proposta" e "Documentagdo";
identificagdo dos representantes legais das licitantes,

mediante apresentagdo de carteira de identidade e procuracdo
ou contrato social, conforme for o caso;

1 5. credenciamento dos representantes legais dos licitantes, se
for o caso,
mediante apresentagdo de documento que comprovem possuir
poderes para formulagdo de lances verbais e para pratica de

itodas os demais atos inerentes ao pregdo;
6. abertura dos envelopes "Proposta";

'7. analise e julgamento das propostas de acordo corn as
exigencias estabelecidas no ato convocatório;

Sera desclassificada a proposta que nä° atender a todas as',
exigéncias estabelecidas	 no	 ato convocatOrio para

I apresentagdo das propostas;
A desclassificagdo da proposta de licitante importa preclusdo

do seu direito de participar da fase de lances verbais. S6
participardo da fase de lances as propostas classificadas,
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8. classificagão da proposta escrita de menor presto e daquelas
apresentadas corn valores superiores em ate 10% (dez por
cento), em relagdo ao menor prego;

Quando nao existirem, no minimo, tras propostas corn valores
superiores em ate 10% (dez por cento) a proposta de menor
prego, devem ser selecionadas as meihores ate o maximo de
tres, quaisquer que sejam os pregos ofertados;
9. colocagao das propostas em ordem crescente de prego
cotado para que os representantes legais dos licitantes,
devidamente credenciados, participem da etapa competitive,
por meio de lances verbais;

inicio da fase de lances pelo representante legal do licitante
detentor da proposta de maior prego, continuando corn as
demais, pela ordem decrescente dos precos ofertados;

o licitante que nao quiser dar lances verbais, quando
convocado pelo pregoeiro, sere excluido da respective etapa e
tere mantido, para efeito de ordenagâo das propostas, o seu
Ultimo prego apresentado;
12. conclusào da fase de lances;

se o prego final obtido nao estiver de acordo com a estimative
dos precos, corn os precos correntes no mercado ou fixados por
Orgão oficial competente, ou quando for o caso, corn os
constantes do sistema de registro de precos, o pregoeiro deve
negociar com o licitante pare obtencâo de prego melhor;
13. encerrada a etapa competitive ou fase de lances e
ordenadas as ofertas, o pregoeiro deve proceder a abertura do
envelope que contem os documentos de habilitagão do licitante
que apresentou	 a melhor proposta,	 para verificacao da
execjOibilidade da proposta;

concluida a etapa de lances e a analise da documentacào,
sere declarado o licitante vencedor;

elaboracdo	 da ata respective, na qual devem	 estar
registrados os nomes dos licitantes que participaram, dos que
tiveram suas propostas classificadas ou desclassificadas, os.
motivos	 que	 fundamentaram	 a	 classificagao	 e/ou
desclassificagao, 	 os precos escritos e os lances verbais
ofertados, os nomes dos inabilitados, se houver, e quaisquer
outros atos relativos ao certame	 que meregam registro,
inclusive eventual manifestacão de interesse em recorrer por
parte de licitante;
16. caso	 algum	 licitante manifeste a intengao de interpor
recurso, mediante registro da sintese das suas raz6es na ata,
devem ser aguardados os seguintes prazos:

3 dias pare juntada das razOes do recurso;
3 dias pare os demais licitantes impugnarem o recurso

porventura interposto que comega a contar do termino do prazo
do recorrente;
17. adjudicacao do objeto ao licitante declarado vencedor pelo
pregoeiro, caso tenha havido desistencia expressa de todos os
licitantes da intencäo de interpor recurso;
18. elaboragâo de relatOrio circunstanciado, informando o nome
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do licitante vencedor e todos os passos ocorridos durante o
pregao, fundamentados nos critênos estabelecidos pelo
respectivo edital;

divulgagao do resultado do pregao na imprensa oficial ou
por comunicagao direta a todos os licitantes;

encaminhamento do processo licitatOrio para homologacao
pela autoridade competente;
- caso tenha havido interposicao de recurso, a autoridade
competente homologa o procedimento e adjudica o objeto ao
licitante  vencedor;
21. assinatura de contrato, carta-contrato ou entrega da nota de
empenho da despesa, mediante recibo, ou da ordem de
execugäo do servico ou da autorizagão de compra ou
documento equivalente;
c)- nao se aplica ao procedimento o disposto no art. 24, V da
LLC, relativo a possibilidade de inexigibilidade quando nao
acudirem interessados (licitacão deserta) - TCU.

CONVITES o edital devera ser publicado no placar da Prefeitura;
a obrigatOrio o comparecimento de tras interessados ao

procedimento (art. 22, § 3° da LLC), corn trés propostas validas;
quando nao se conseguir no primeiro embate o nOrnero

minim° de trés interessados, devera ser repetido o convite.
no caso de repeticao e nao se conseguindo os très

interessados, podera ser dado continuidade, desde que
comprovada a insuficiéncia de interessados;
e)- o disposto no art. 32, § 1° da LLC nao pode ser aplicado em
parte face ao disposto no art. 195, § 3° da CF/88, que exige a
comprovagao de regularidade corn a seguridade social (INSS e
FGTS).

DISPENSAS E	 a)- permitida para Calico posto de combustive! no Municipio,
INEXIGIBILIDADES DE	 devendo ser comprovado por certidao da Agenfa Estadual no
LICITACAO	 Municipio;

permitida para contratagao de assessorias juridicas e
contabeis (JULGADOS n°s. 002 e 003/06)

devem ser acompanhadas de fundamentacao legal,
justificativa da escolha do contratado e justificativa do preco
pactuado, demonstrando que este e o de mercado.

as dispensas por emergência nao poderao ultrapassar o
prazo de 180 dias, conforme parte final do art. 24, IV da LLCA,
devendo a contratacão servir somente para o atendimento de
situacao emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras
e servicos que possam ser concluidas no prazo maximo de.
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrancia da emergancia ou calamidade.

nao é permitida a prorrogagao dos contratos de emergencia,
mesmo que o periodo total seja inferior a 180 dias (Exemplo:
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i mesmo que o contrato tenha sido firmado por 90 dias, nao pode
ser prorrogado por mais 90).

REGISTRO DE PRE COS a)- 0 registro de pregos represents o conjunto de
procedimentos para registro formal de pregos relativos
prestacao de servigos e aquisicao de bens, para contratagOes
futures.

Sera sempre precedido de ample pesquisa de mercado.
Serve para compras e contratacão de servigos

preferencialmente quando: c.1)- houver necessidade de
contratagOes freq0entes; for mais conveniente a aquisicao de
bens corn previseo de entregas parceladas ou contrataceo de
servigos necesserios a Administrageo pare o desempenho de
suas atribuicOes; c.2)- nao for possivel definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administragao; c.3)- for
conveniente contratar o objeto pare atender a mais de urn orgao
ou entidade, ou a programas de governo.

0 registro de pregos a precedido de Voltage°, realizada nas
modalidades concorrencia ou pregao e deve merecer previa e
ample pesquisa de mercado. 0 criterio de julgamento sere o de
menor prego mas, excepcionalmente, podera ser adotado, na
modalidade concorrencia, o tipo tecnica e prego. Ap6s a
realizaceo da licitageo, os pregos e as condigties de contratageo
ficam registrados na Ata de Registro de Precos. 0 prego

Iregistrado na Ata e a indicaceo dos respectivos fornecedores
sere° divulgados em Orgeo oficial da Administraceo e ficarao
disponiveis para os Orgaos e entidades participantes do registro
de pregos ou a qualquer outro Orgao ou entidade da

,Administrageo, ainda que nao tenha participado do certame
I icitatOrio.

Durante a vigéncia da Ata, havendo necessidade do objeto
licitado, basta ao Orgeo ou entidade tomer as medidas
necessaries para formalizer a requisicao, verificar se o prego
registrado continua compativel corn o mercado e emitir o
empenho ou, se for o caso, assinar o termo de contrato. Os
procedimentos de contratageo, assim, se go mais âgeis. Outra
vantagem do sistema do registro de pregos é evitar o
fracionamento da despesa, pois a escolha da proposta mais
vantajosa ja foi precedida de Voltage° nas modalidades
concorrencia ou pregeo, nao restritas a valores limites para
contratageo.
f)- A exist 'encia de pregos registrados nä° obriga a
Administracão a firmer as contratagOes que deles poderao
advir, ficando-Ihe facultada a utilizaceo de outros rneios,
respeitada a legislageo relative as licitagOes, sendo assegurado
ao beneficial-V:1 do registro preferencia em igualdade de
condicOes.
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LEILAO DE BENS
MOVE'S

o edital, quando o valor na"o atingir o limite de convite,
podera ser publicado no placar da Prefeitura e em jornal de
circulagão local, porem, garantindo a efetiva divulgacão para
major participagão de interessados (PRINCIPIO DA
ECONOMICIDADE);

o edital, quando o valor foi superior ao limite de convite,
devera ser publicado em jornal de grande circulagâo e no Diario
Oficial do Estado, garantindo a efetiva participacäo de
interessados;
c)- podera ser nomeado leiloeiro dentre os servidores efetivos
do Municipio, ou contratado leiloeiro oficial.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, em
GoiAnia, aos 16 de dezembro de 2009.
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