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DECISÃO PLENÁRIA/NORMATIVA Nº 00008/2017 

 

Processo  : 05300/17 

Assunto  : Relatório de Controle de Amostragem – 2/2017 

Período   : fevereiro de 2017 

Relatora:  : Conselheira Maria Teresa 

 

RELATÓRIO DE CONTROLE DE AMOSTRAGEM Nº 
2/2017, HOMOLOGAÇÃO SEM SOLICITAÇÃO DE 
CONTRATOS. RETORNO DOS AUTOS À SECRETARIA 
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

Cuidam os presentes autos do processo denominado Controle de 

Amostra n° 2/2017, referente ao mês de fevereiro/2017, objetivando o exame de 

contratos segundo o critério de amostragem combinado com aspectos de relevância 

e materialidade, com base nos dados extraídos do Portal dos 

Jurisdicionados/SICOM desta Corte de Contas, informados no período de 1/2/2017 a 

28/2/2017. 

 

RESOLVE o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, 

pelos Membros integrantes de seu Colegiado, acolhendo as razões expostas no 

Voto da Relatora, Conselheira Maria Teresa: 

 

I. HOMOLOGAR o Relatório de Controle de Amostragem nº 2/2017, 

sem solicitação de contratos, conforme justificativas das Unidades Técnicas quanto 

à prevalência da nova sistemática implantada por este Tribunal de Contas por meio 

da Resolução Administrativa nº 37/2017 - TCM/GO, de 15/03/2017, somadas ao fato 

do quantitativo de inspeções in loco a serem realizadas em 2017. 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
Biblioteca
Ver também RA nº 037/17
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II. RETORNAR os autos à Secretaria de Licitações e Contratos, após a 

publicação deste Decisum, para acompanhamento e subsequente arquivamento. 

 

À Superintendência de Secretaria, para os fins. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

14 de junho de 2017. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 

Relator: Maria Teresa Garrido Santos. 
 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Consª Maria Teresa 

Garrido Santos, Cons. Sebastião Monteiro Guimarães Filho, Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira 

Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 

Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

Votação: 

Votaram(ou) com a Consª Maria Teresa Garrido Santos: Cons. Daniel 

Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro 

Neto, Cons. Sebastião Monteiro Guimarães Filho, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz.

http://www.tcm.go.gov.br/
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Processo  : 05300/17 

Assunto  : Relatório de Controle de Amostragem – 2/2017 

Período   : fevereiro de 2017 

Relatora:  : Conselheira Maria Teresa 

RELATÓRIO E VOTO N° 699/2017-GCMT 

I - RELATÓRIO 

Do Objeto 

Cuidam os presentes autos do processo denominado Controle de 

Amostra n° 2/2017, referente ao mês de fevereiro/2017, objetivando o exame de 

contratos segundo o critério de amostragem combinado com aspectos de relevância 

e materialidade, com base nos dados extraídos do Portal dos 

Jurisdicionados/SICOM desta Corte de Contas, informados no período de 1/2/2017 a 

28/2/2017. 

Manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos 

A Secretaria de Licitações e Contratos manifestou-se por meio do 

Certificado nº 118/2016 (fls. 63/64, frente e verso), informando que não selecionou 

contratos para análise nessa listagem, sob a justificativa da prevalência da nova 

sistemática implantada por este Tribunal de Contas por meio da Resolução 

Administrativa – RA nº 37/2017 - TCM/GO, de 15/03/2017, somada ao fato da 

fixação de inspeções para serem realizadas em 2017, requerendo a homologação 

nesse sentido, nos seguintes termos: 

[...] Por meio da IN 09/15 deste TCM/GO restou determinado aos gestores 
municipais que todos os editais de licitação, os termos de contratos, as atas de 
registro de preços, os credenciamentos, convênios, acordos, ajustes e outros 
instrumentos congêneres, ou ainda seus instrumentos substituis, bem como os 
respectivos aditivos deles decorrentes, ajustados no decorrer do exercício 
financeiro, independentemente do valor, da modalidade de licitação, ou do regime 
de contratação que lhes deram origem, ainda que por dispensa ou inexigibilidade 
de licitação, suas revogações ou rescisões, deverão ser cadastrados no site do 
Tribunal até o terceiro dia útil subsequente à publicação oficial, com respectivo 
upload dos arquivos correspondentes. 
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Nesse contexto e seguindo as diretrizes da Resolução Administrativa nº 037/2017 
- TCM/GO, que fixa nova metodologia para a amostragem neste Tribunal, foi 
elabora a lista de contratos cadastrados colocados em ordem alfabética por 
município e numerados sequencialmente. 
2. METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
Os contratos informados (fls.2/62) com valor igual ou superior a R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), cadastrados pelos jurisdicionados no banco de dados deste 
Tribunal estabelece o universo amostral. 
Todavia, em virtude da nova metodologia de confecção do processo denominado 
Controle de Amostragem, resultante da aprovação da Resolução Administrativa – 
RA nº 037/2017 - TCM/GO de 15/03/2017, somada ao fato da fixação de 
inspeções (quadro abaixo) para serem realizadas em 2017 por esta Secretaria de 
Licitações e Contratos, que demandará um quantitativo elevado de servidores, 
acrescentada ao estoque existente de processos para análise, deixaremos de 
selecionar contratos para análise nessa listagem.  
RELAÇÃO DAS INSPEÇÕES A SEREM REALIZADAS EM 2017 

MUNICÍPIO 
PROCESSO 

DE INSPEÇÃO 
ATO 

DETERMINATIVO 
ASSUNTO 

Goiânia – 
FMS  

18416/16 
ACÓRDÃO AC 
07536/16-INMU 

Apurar legalidade na 
condução dos 
certames e na 
execução dos 
contratos referentes 
ao fornecimento de 
passagens e 
hospedagens 

13277/13 
ACÓRDÃO AC 
06475/16-INS 

Verificação de 
regularidade do XIII 
Termo Aditivo ao 
Contrato de Gestão 
com a Org. Social 
Inst. De 
Desenvolvimento 
Tec. e Humano – 
IDTECH  

Santo Antônio 
Descoberto 

06987/16 
ACÓRDÃO AC 
04330/16-INS 

Representação 
acerca de possível 
desvio de recursos 
públicos na 
aquisição de 
carteiras escolares 

04413/17 

De iniciativa desta 
Secretaria de 
Licitações e 
Contratos 

Denuncia acerca de 
supostas 
irregularidades em 
processo de licitação 
na área da saúde, 
com empresa PRÓ 
SAÚDE. 

3. JUSTIFICATIVAS 
Impende enfatizar aprovação recente da Resolução Administrativa – RA nº 
037/2017 - TCM/GO de 15/03/2017, que fixa novos critérios para a análise por 
amostragem, somada ao fato da fixação das inspeções mencionadas e da 
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adequação ao elevado estoque de trabalho somado às demandas desta 
Secretaria no que tange à prestação de informações aos jurisdicionados pelas 
diversas vias disponíveis (presencial, telefone, e-mail), resposta às solicitações de 
informações de órgãos externos a este TCM, atendimento às demandas da 
sociedade vindas por meio da Ouvidoria, representações e denúncias, análise 
concomitante de editais, e outros serviços de natureza técnico-administrativa. 
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
Tendo em vista os objetivos deste processo de Controle de Amostra – 02/2017, 
considera-se cumprida sua finalidade, razão pela qual lhe é dado o devido 
sequenciamento, com encaminhamento à Secretaria de Fiscalização de Obras e 
Serviços de Engenharia (SFOSEng), após ao Ministério Público de Contas e, em 
sequência, à Presidência desta Corte para distribuição à competente Relatoria, 
apresentando-o ao Plenário deste TCM/GO para homologação da seleção 
realizada.  
Após o julgamento, solicita-se o retorno do presente feito a esta Secretaria para 
acompanhamento e subsequente arquivamento dos autos. [...] 

Manifestação da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia 

A Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, por 

meio do Certificado nº 110/2016 (fls. 65/66, frente e verso), também informou que 

deixou de selecionar contratos para análise na listagem referente ao Controle de 

Amostra n° 2/2017, em virtude da nova metodologia resultante da aprovação da RA 

nº 37/2017 - TCM/GO, somada ao fato da fixação de inspeções para serem 

realizadas em 2017 e ao estoque de processos que aguardam análise, nos 

seguintes termos: 

2. METODOLOGIA, CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JUSTIFICATIVA 
Seguindo justificativa análoga à apresentada pela SLC, deixaremos de 
selecionar contratos para análise na listagem referente ao Controle de 
Amostra n° 002/2017, em virtude da nova metodologia resultante da 
aprovação da Resolução Administrativa – RA nº 037/2017 - TCM/GO de 
15/03/2017, somada ao fato da fixação de inspeções (quadro abaixo) para serem 
realizadas em 2017 por esta Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia, acrescentada ao estoque existente de processos para análise. 
RELAÇÃO DAS INSPEÇÕES A SEREM REALIZADAS EM 2017 
INICIADAS EM 2017 

MUNICÍPIO 
PROCESSO DE 

INSPEÇÃO 
ATO 

DETERMINATIVO 
ASSUNTO 

GOIÂNIA  

10844/16 
Autoria desta 
Secretaria. 

Representação do MPC. 

10059/16 
ACÓRDÃO AC n. 
04986/2016 PLENO 
– TCM/GO 

Avaliar a conformidade 
da execução do contrato 
celebrado com a 
empresa TRANA 
CONSTRUÇÕES LTDA 

15407/16 
ACÓRDÃO AC n. 
06447/2016 PLENO 
– TCM/GO 

Contrato firmado entre a 
Companhia e a Empresa 
TROPICAL VIVIEIRO E 
MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO. 
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11904/16 
Autoria desta 
Secretaria. 

Verificar ser houve 
sobrepreço e/ou 
superfaturamento nas 
despesas com a 
execução dos serviços 
dos contratos nº 
015/2016 e nº 016/2016. 

MARA ROSA 17406/16 

Solicitação 
Promotoria de 
Justiça do Município 
de Mara Rosa. 

Verificar a regularidade 
do Contrato n° 036/2011 
firmado entre o Município 
de Mara Rosa e a 
empresa EDRO 
CONSTRUTORA LTDA, 
com enfoque no 
levantamento da 
razoabilidade dos 
quantitativos dos 
serviços realizados. 

PIRENÓPOLIS 10928/15 
Acórdão AC nº. 
05056/15 PLENO – 
TCM/GO 

Diversas obras 

A INICIAR 

MUNICÍPIO 
PROCESSO DE 

INSPEÇÃO 
ATO 

DETERMINATIVO 
ASSUNTO 

GOIÂNIA  15737/15 
ACORDAO AC Nº 
08944/2015 PLENO – 
TCM/GO 

AUDITORIA NO 
PARQUE MUTIRAMA 
NOS EXERCICIOS DE 
2013, 2014 E 2015. 

SENADOR 
CANEDO 

16464/16 
ACORDAO Nº 
06767/2016 PLENO – 
TCM/GO 

Parque Ambiental Boa 
Vista. 

ALTO 
HORIZONTE 

05472/17 
AC Nº 04347/16 
PLENO – TCM/GO 

Diversas obras e 
serviços 

SÃO LUIZ 
MONTES BELOS 

05574/17 
Autoria desta 
Secretaria. 

Representação de 
vereadores. 
Reforma de CMEI. 

05575/17 
Autoria desta 
Secretaria. 

Representação de 
vereadores. 
Reforma de CMEI. 

CAMPO ALEGRE 
DE GO 

18562/13 
ACÓRDÃO AC Nº 
08128/2016 TCMGO - 
PLENO 

Diversas obras e 
serviços 

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
Tendo em vista os objetivos deste processo de Controle de Amostra – 02/2017, 
considera-se cumprida sua finalidade, razão pela qual lhe é dado o devido 
sequenciamento, com encaminhamento ao Ministério Público de Contas e, em 
sequência, à Presidência desta Corte para distribuição à competente Relatoria, 
apresentando-o ao Plenário deste TCM/GO para homologação da seleção 
realizada.  
Após o julgamento, solicita-se o retorno do presente feito à Secretaria de 
Licitações e Contratos para acompanhamento e subsequente arquivamento dos 
autos. 

Manifestação do Ministério Público de Contas: 
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O Ministério Público de Contas, mediante Despacho nº 2701/2017 (fls. 

67), não indicou contratos, ante a vedação inserta no artigo 2º, parágrafo único, da 

Resolução Administrativa nº 37/17, segundo se vê na transcrição que segue: 

[...] Trata-se do “Controle de Amostra – 02/2017” referentes aos contratos 
cadastrados pelos municípios no sistema informatizado do TCM no mês de 
fevereiro de 2017. 
A Secretaria de Licitações e Contratos, através do Certificado n.º 00118/17 
(fls. 63/64), destacou que: 

“(...) somada ao fato da fixação de inspeções (quadro abaixo) para 
serem realizadas em 2017 por esta Secretaria de Licitações e 
Contratos, que demandará um quantitativo elevado de servidores, 
acrescentada ao estoque existente de processos para análise, 
deixaremos de selecionar contratos para análise nessa listagem”. (fl. 63-
verso) 

A Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, através 
do Certificado n.º 00110/17 (fls. 65/66), com os mesmos argumentos 
apresentados pela Secretaria de Licitações e Contratos, também optou por 
não selecionar nenhum dos contratos constantes na listagem. 
Em razão da edição da Resolução Administrativa n.º 037/17 pelo TCM/GO, 
ficou estabelecido que o Ministério Público de Contas não poderá 
acrescentar contratos às amostras apresentadas pelas Secretarias. 
Ante exposto, a Procuradoria de Contas manifesta-se no sentido de que o 
processo seja encaminhado ao Gabinete do Conselheiro Presidente para a 
adoção das providências constantes na Resolução Administrativa nº 37/17. 
[...] 

Manifestação da Presidência 

A Presidência deste Tribunal, por meio do Despacho nº 2816/2017, 

distribuiu-me este feito para atuar Relatora, tendo em vista a competência estipulada 

no inciso VI, art. 2º da Resolução Administrativa RA nº 29/13, atualmente revogada 

pela Resolução Administrativa nº 37/17, o que faço agora com amparo no caput do 

artigo 2º, da R. A nº 37/17. 

É o relatório. 

II - FUNDAMENTAÇÃO 

Esta Conselheira não concorda, em tese, com as propostas das 

Especializadas de homologação no sentido de este Tribunal de Contas deixar 

solicitar processos, porém, acolhe as justificativas, uma vez que as Unidades 

Técnicas já possuem vários processos para verificação in loco e estão seguindo as 

disposições da Resolução Administrativa nº 37/17. 
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Do mesmo modo que o representante do Ministério Público de Contas 

não pode indicar contratos para serem solicitados aos respectivos Municípios para 

análise neste Tribunal de Contas dos Municípios, esta Relatora também se encontra 

impedida de fazê-lo, conforme artigo 2º, parágrafo único, da Resolução 

Administrativa n.º 37/17, a seguir reproduzido: 

Art. 2° Os autos serão encaminhados ao Ministério Público de Contas e, 
em seguida, enviados à Presidência para designação do Relator. 
Parágrafo Único. O Ministério Público de Contas e Conselheiros, inclusive 
o Relator, tendo em vista que os critérios de relevância, materialidade e 
risco anuais serão previamente aprovados pelo Tribunal Pleno, que todos 
os contratos selecionados terão sua execução verificada in loco, bem 
como considerando-se o disposto no inciso V do art. 1 ° desta resolução, 
não poderão acrescentar contratos às amostras apresentadas pelas 
Secretarias. 

Assim, resta a homologação deste processo sem que ocorra solicitação 

de contratos extraídos do Controle de Amostras nº 2/2017. 

III - VOTO DA RELATORA 

Diante do exposto, acolhendo as manifestações da Secretaria de 

Licitações e Contratos, da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços e do 

Ministério Público de Contas, no uso das minhas atribuições legais e regimentais, 

VOTO nos seguintes termos: 

III. HOMOLOGAR o Relatório de Controle de Amostragem nº 2/2017, 

sem solicitação de contratos, conforme justificativas das Unidades Técnicas quanto 

à prevalência da nova sistemática implantada por este Tribunal de Contas por meio 

da Resolução Administrativa nº 37/2017 - TCM/GO, de 15/03/2017, somadas ao fato 

do quantitativo de inspeções in loco a serem realizadas em 2017. 

IV. RETORNAR os autos à Secretaria de Licitações e Contratos, após a 

publicação deste Decisum, para acompanhamento e subsequente arquivamento. 

É o voto. 

../../RELATÓRIO%20VOTO%20E%20ACÓRDÃO%202016/ACORDÃO/AC-RV%20%200145-2014%20-%2009914-2013%20-%20Novo%20Brasil%20-%20PM%20-%20DENUNCIA%20-%20mn.doc
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Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, 31 

de maio de 2017. 

Maria Teresa F. Garrido Santos 
Conselheira - Relatora 

 


