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DECISÃO NORMATIVA Nº 00008/2019 - Técnico Administrativa 
 
 

PROCESSO     nº :  06157/19 

INTERESSADO :  TCM/GO 

ASSUNTO           :  AMOSTRA Nº 03/2019 - SFOSEng 

 
CONTROLE DE AMOSTRAGEM. AJUSTES 
ATENDIDOS. NÃO FORAM SELECIONADOS 
CONTRATOS NA PRESENTE AMOSTRAGEM 
PELA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS E SERVICÇOS DE ENGENHARIA. 
HOMOLOGAÇÃO. ENCAMINHAMENTO 
AUTOS À SECRETARIA DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS PARA ACOMPANHAMENTO. 

Decidiu por homologar o Relatório de Controle de Amostragem 

n. 03/2016 em razão da Resolução Administrativa n.º 104/2017. 

 

Tratam os presentes autos do processo denominado Relatório de Controle de 

Amostra n° 03/2019, objetivando o exame de contratos segundo o critério de amostragem 

combinado com aspectos de relevância, materialidade e risco com base nos dados desta Corte de 

Contas. 

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

Membros integrantes de seu Colegiado, acolhendo as razões expostas no Voto do Relator, em: 

HOMOLOGAR o processo denominado Relatório de Controle de Amostragem 

n. 03/2019, apresentado pela Secretaria de Licitações e Contratos; 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 21 de agosto 
de 2019. 
 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 

Relator: Nilo Sérgio de Resende Neto. 
 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, 
Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de 
Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 
Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. 
Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador 
Regis Gonçalves Leite. 
 

Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Nilo Sérgio de Resende Neto: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 
Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, 
Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz.  

Biblioteca
Ver também RA  104/17.
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PROCESSO     nº :  06157/19 

INTERESSADO :  TCM/GO 

ASSUNTO           :  AMOSTRA Nº 03/2019 - SFOSEng 

 

RELATÓRIO 

Tratam os presentes autos do processo denominado Relatório de Controle de Amostra n° 

03/2019, objetivando o exame de contratos segundo o critério de amostragem combinado com aspectos de 

relevância, materialidade e risco com base nos dados desta Corte de Contas. 

Por meio da IN nº 12/18 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 substitutos, 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 enviados pela plataforma COLARE ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 

Goiás, na forma e prazo previstos em ato normativo próprio, com respectivo upload dos arquivos correspondentes. 

DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SLC. 

A Secretaria de Licitações e Contratos, através do Certificado n.º 00136/19 (fls. 02/03), ressaltou que existem 4 

(quatro) auditorias pendentes de execução: Silvânia – Processo n.º 04647/2019, Pires do Rio – Processo n.º 

04662/2019, Barro Alto – Processo n.º 03724/2019; Vila Boa – Processo n.º 05206/17, motivo pelos quais optou 

por não selecionar nenhum contrato. 

“(...)” 

3.  JUSTIFICATIVAS 

Fixados critérios para a análise por amostragem, somada às requisições de análises 

determinadas (Denúncias, Representações, Inspeções) e da adequação ao elevado estoque de trabalho 

inerente às demandas próprias da atividade desta Secretaria, inclusive 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, análise concomitante de editais, e outros serviços de natureza técnico-

administrativa, deixamos de solicitar contratos da presente amostra. 

Impende destacar que o trabalho dessa Unidade Técnica na apuração da regularidade dos 

contratos selecionados em amostras tem como objeto a verificação in loco da execução contratual em 

busca de uma maior eficiência, eficácia e efetividade de suas análises o que demanda uma grande 

quantidade de equipes de servidores para a execução tempestiva dos trabalhos tendo em vista a 
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necessidade de atividades anteriores e posteriores à inspeção, restando, até a presente data, 04 (quatro) 

auditorias pendentes de execução: Silvânia - Processo nº 04647/19; Pires do Rio – Processo nº 

04662/19; Barro Alto – Processo nº 03724/19, Vila Boa – Processo nº 05206/17. 

Destaca-se que conforme determinado no art. 1°, §1°, da RA n° 104/17, a lista geral dos 

contratos cadastrados que servem de referência para a seleção da amostra será cumulativa (mês de 

referência e anteriores), de modo que a ausência de seleção no contexto ora experimentado não implica 

em prejuízo às atividades deste Tribunal.  

4.  PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Tendo em vista os objetivos deste processo de Controle de Amostra – 03/2019, 

considera-se cumprida sua finalidade perante esta Unidade Técnica, razão pela qual lhe é dado o devido 

encaminhamento à Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (SFOSEng) e, 

após, sequenciamento conforme art. 14 da RA nº 104/17. 

Após verificação pelo Pleno desta Corte, solicita-se o retorno do presente feito a esta 

Secretaria para acompanhamento e subsequente providência de arquivamento dos autos. 

                                                                                                                                 “(...)” 

DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÕES de OBRAS e 

SERVIÇOES DE ENGENHARIA- SFOSEng. 

                       A Secretaria de Fiscalizações de Obras e Serviços de Engenharia, através do Certificado n.º 00139/19 

(fls. 04/05), manifestou da seguinte forma: 

“(...)” 

A Resolução Administrativa nº 104/2017 - TCM/GO, em seu art. 6º, informa o 

quantitativo mínimo de 4 (quatro) ajustes a serem selecionados em cada amostragem, conforme segue 

transcrito a seguir. 

Art. 6º Buscando priorizar a materialidade dos ajustes, o quantitativo a ser selecionado, 

seja por sorteio ou por escolha, deve atender ao seguinte: 

I - 60% provenientes do estrato 1, assegurado no mínimo 2 (dois) ajustes; 

II - 25% provenientes do estrato 2, assegurado no mínimo 1 (um) ajuste; 

III - 15% provenientes do estrato 3, assegurado no mínimo 1 (um) ajuste; 

Tendo em vista o período de adaptação quanto à recepção dos dados de licitações e 

contratos pela nova plataforma COLARE, destaca-se que a matriz de risco elaborada pela ASSPI 

(Processo 07033/19) não levou em consideração os contratos, mas sim o valor da liquidação de cada 

empenho cadastrado no Portal dos Jurisdicionados/SICOM desta Corte de Contas, informados nos 

meses de janeiro a dezembro de 2018. Considerando que um contrato pode ter vários empenhos em 

diversos exercícios, a organização em estratos, como prevê o artsº 4º e 6º da Resolução Administrativa 

nº 104/2017 - TCM/GO, fica inviável. 
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Desse modo, atendendo o quantitativo solicitado (4 ajustes) pelo art. 6º da Resolução 

Administrativa nº 104/2017, esta Secretaria seguiu a ordem de risco apresentada pelo estudo da ASSPI e 

selecionou os empenhos relacionados a sua competência (engenharia), excluindo os relacionados a 

contratos custeados com Recursos Federais (Convênio) e Transferências de Fundos Federais (FNDE, 

SUS, etc) e os que já possuem processos autuados no TCMGO. Assim, apresentam-se a seguir os 

elegidos: 

 Empenho nº 1267 – Data de empenho 14/02/2018 – Catalão – Poder Executivo – 

Valor liquidado de R$ 2.627.082,28; 

 Empenho nº 71426 – Data de empenho 14/05/2018 – Iaciara – Poder Executivo – 

Valor liquidado de R$ 860.198,53; 

 Empenho nº 4273 - Data de empenho 02/04/2018 – Catalão – Poder Executivo – 

Valor liquidado de R$ 1.220.173,36; 

 Empenho nº 12287 – Data de empenho 18/10/2018 – Catalão – Poder Executivo – 

Valor liquidado de R$ 1.093.120,35. 

Tabela 1 – Contratos selecionados na Amostra n° 03/2019 

Município Órgão Nome contratado 
Nº 

Contrato 
Objeto 

CATALÃO 
PODER 

EXECUTIVO 

MARPA 

TERRAPLENAGEM E 

COMERCIO LTDA ME 

34/2018 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

PADRONIZADOS DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 

ENVOLVENDO REPARAÇÃO, 

RECONSTRUÇÃO, 

RECAPEAMENTO, MICRO 

REVESTIMENTO E DRENAGEM 

SUPERFICIAL. 

IACIARA 
PODER 

EXECUTIVO 
PEDREIRA HVB LTDA 145/2018 

EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS 

DE RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO COM CBUQ 

ESTOCÁVEL. 

CATALÃO 
PODER 

EXECUTIVO 

MARPA 

TERRAPLENAGEM E 

COMERCIO LTDA ME 

73/2018 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

PADRONIZADOS DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 

ENVOLVENDO REPARAÇÃO, 

RECONSTRUÇÃO, 

RECAPEAMENTO, MICRO 

REVESTIMENTO E DRENAGEM 

SUPERFICIAL. 
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CATALÃO 
PODER 

EXECUTIVO 

MARPA 

TERRAPLENAGEM E 

COMERCIO LTDA ME 

146/2018 

EXECUCAO DE SERVICOS 

PADRONIZADOS DE 

PAVIMENTACAO ASFALTICA, 

ENVOLVENDO 

RECAPEAMENTO. 

 

Ressalta-se que empenho(s) (contratos), de competência desta Secretaria, que se 

encontrava(m) em melhor classificação foi(ram) descartado(s), sendo: 

 Empenho nº 14964 – Data do empenho 01/10/2018 – Aparecida de Goiânia – 

Poder Executivo – Valor liquidado de R$ 2.398.044,89; 

 A obra trata-se de execução de trincheira e poço artesiano, não estando abarcada pelo 

Plano Anual de Fiscalização (PAF-2019), que incluiu as áreas de saúde, educação e 

infraestrutura (pavimentação e galerias de águas pluviais – GAP); 

 Descartado em consonância IN 104/17, art. 8º, inciso III. 

 Empenho nº 26182 – Data do empenho 18/06/2018 – Formosa – Poder Executivo – 

Valor liquidado de R$ 1.453.459,68; 

 A obra trata-se de execução de tapa buraco, no qual houve a liquidação total em 

11/09/2018, impossibilitando a análise in loco do objeto devido ao lapso de tempo. 

 Descartado em consonância IN 104/17, art. 8º, inciso II. 

 Empenho nº 6378 – Data do empenho 28/05/2018 – Goiânia – AMMA – Valor 

liquidado de R$ 527.521,81; 

 A obra trata-se de construção e implantação de parque, não estando abarcada pelo 

Plano Anual de Fiscalização (PAF-2019), que incluiu as áreas de saúde, educação e 

infraestrutura (pavimentação e galerias de águas pluviais – GAP); 

 Descartado em consonância IN 104/17, art. 8º, inciso III. 

 Empenho nº 124477– Data do empenho 02/04/2018 – Barro Alto – Poder 

Executivo – Valor liquidado de R$ 410.122,27. 

A obra trata-se de construção de quadra coberta em praça municipal, não estando 

abarcada pelo Plano Anual de Fiscalização (PAF-2019), que incluiu as áreas de 

saúde, educação e infraestrutura (pavimentação e galerias de águas pluviais – GAP); 

Descartado em consonância IN 104/17, art. 8º, inciso III. 

Por todo o exposto, entende-se que o quantitativo mínimo de 4 (quatro) ajustes foi 

atendido.  

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
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Tendo em vista a determinação do art.14 da Resolução Administrativa nº 104/2017 - 

TCMGO, encaminham-se os autos ao Ministério Público de Contas e, em seguida, à Presidência 

desta Corte para distribuição à competente Relatoria, apresentando-o ao Plenário deste TCMGO 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. 

                                                                                                         (...) 

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. 

 

O Ministério Público, através do Despacho n° 3689/2019 (fl.06), manifestou da seguinte forma: 

“Trata-se de “Controle de Amostra – 03/2019” referente aos contratos celebrados e cadastrados 

eletronicamente pelos municípios goianos no sistema COLARE desta Corte no mês de março de 2019. 

 A Secretaria de Licitações e Contratos, através do Certificado n.º 00136/19 (fls. 02/03), 

ressaltou que existem 4 (quatro) auditorias pendentes de execução: Silvânia – Processo n.º 04647/2019, 

Pires do Rio – Processo n.º 04662/2019, Barro Alto – Processo n.º 03724/2019; Vila Boa – Processo n.º 

05206/17, motivo pelos quais optou por não selecionar nenhum contrato. 

 A Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, através do Certificado 

n.º 0139/19 (fls. 04/05), selecionou 4 (quatro) contratos: três do município de Catalão e um do município 

de Iaciara. 

Em razão da edição da Resolução Administrativa n.º 104/2017 do TCM/GO, ficou estabelecido 

que o Ministério Público de Contas não poderá acrescentar contratos às amostras apresentadas pelas 

Secretarias.1 

Ante o 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 n.º 104/2017.” 

VOTO DO RELATOR. 

 Este Relator, após análise dos autos, coaduna inteiramente com o posicionamento da Secretaria de 

Licitações e Contratos, da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e do Ministério Público de 

Contas, manifestando-me por HOMOLOGAR o Relatório de Controle de Amostragem n. 03/2016 em razão da 

Resolução Administrativa n.º 104/2017. 

Logo, apresento voto no sentido de: 

                                                           
1 Art. 14, parágrafo único, da Resolução Administrativa n.º 104/2017. 
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1. HOMOLOGAR o processo denominado Relatório de Controle de Amostragem n. 

03/2019, apresentado pela Secretaria de Licitações e Contratos; 

2. RETORNAR os autos a Secretaria de Licitações e Contratos, após a publicação, para 

acompanhamento e subsequente arquivamento. 

À Superintendência de Secretaria 

GABINETE DO CONSELHEIRO RELATOR, em Goiânia, aos 12 dias do mês de agosto de 

2019. 

NILO RESENDE 
Cons.  Relator 

 

 

 

 

 

 


