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DECISÃO NORMATIVA Nº 00004/2021 - Técnico Administrativa 

 

 

 

Processo  : 04304/2021 

Interessado  : Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás 

Período  : 2021 

Assunto  : Relatório de Controle de Amostragem n. 02/2021 

Representante do MPC  : José Gustavo Athayde 

Relator  : Francisco José Ramos 

 

 

CONTROLE DE AMOSTRAGEM. 1 – SELEÇÃO 
DE CONTRATOS PARA ANÁLISE. 2 – AUSÊNCIA 
DE SELEÇÃO DE CONTRATOS. 
HOMOLOGAÇÃO. 
1. A seleção de contratos na amostra prioriza 
aqueles que representam maior risco, por meio da 
aplicação de Matrizes de Risco, normalizado pelo 
logaritmo natural do valor total do risco 
metodológicos para classificação do grau de risco 
no intuito de subsidiar a seleção de municípios a 
serem auditados pelas secretarias especializadas, 
em razão do Plano Anual de Fiscalização, nos 
termos da RA n. 104/2017. 
2. O alcance do quantitativo de contratos 
selecionados condizente com o estoque de cada 
Secretaria, nos termos do art. 9º da RA n. 104/2017 
e o não comprometimento da meta estabelecida no 
Plano Anual de Fiscalização, ensejam a não 
solicitação de contratos para análise na amostra. 

 

 

 

Tratam os autos do Relatório de Controle de Amostragem n. 02/2021, 

objetivando a seleção de contratos celebrados com vigência no exercício de 2021, 
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para análise pelas Secretarias de Licitações e Contratos e de Fiscalização de Obras 

e Serviços de Engenharia, segundo critério de amostragem, combinado com 

aspectos de relevância e materialidade, com base nos dados extraídos do banco de 

dados do TCMGO, informados pelos gestores via plataforma COLARE (IN n. 

12/2018), utilizando a metodologia fixada na Resolução Administrativa – RA n. 

104/2017 desta Corte. 

 

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

membros integrantes do seu Colegiado, acolhendo as razões expostas no Voto do 

Relator, em: 

 

 

1. homologar o Relatório de Controle de Amostragem n. 02/2021: 

 

1.1.  no qual foram selecionados pela Secretaria de Licitações e Contratos o 

seguinte objeto para fins de fiscalização: prestação de serviços de contabilidade e 

seus substitutivos, referentes aos municípios de Catalão, Mineiros, Formosa e 

Niquelândia, conforme despesas liquidadas no exercício financeiro de 2020; 

 

1.2.  no qual não foram selecionados pela Secretaria de Fiscalização de 

Obras e Serviços de Engenharia os contratos para análise, visto que o quantitativo 

de contratos a serem selecionados deverá ser proporcional e adequado ao estoque 

de trabalho da Unidade Técnica, conforme art. 9º da RA n. 104/2017, bem como não 

deverá comprometer a meta no Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 

2021 (RA-TCMGO n. 22/2021); e 
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2.  encaminhar os presentes autos à Secretaria de Licitações e Contratos, 

após o julgamento, para acompanhamento e subsequente arquivamento dos autos. 

 

À Superintendência de Secretaria, para os fins. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

11 de Agosto de 2021. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

 

Relator: Francisco José Ramos. 

 

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

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro 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. 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 o Cons.Francisco José Ramos: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub.Irany de Carvalho 

Júnior, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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Processo  : 04304/2021 

Interessado  : Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás 

Período  : 2021 

Assunto  : Relatório de Controle de Amostragem n. 02/2021 

Representante do MPC  : José Gustavo Athayde 

Relator  : Francisco José Ramos 

 

 

I – RELATÓRIO  

Tratam os autos do Relatório de Controle de Amostragem n. 02/2021, 

objetivando a seleção de contratos celebrados com vigência no exercício de 2021, 

para análise pelas Secretarias de Licitações e Contratos e de Fiscalização de Obras 

e Serviços de Engenharia, segundo critério de amostragem, combinado com 

aspectos de relevância e materialidade, com base nos dados extraídos do banco de 

dados do TCMGO, informados pelos gestores via plataforma COLARE (IN n. 

12/2018), utilizando a metodologia fixada na Resolução Administrativa – RA n. 

104/2017 desta Corte. 

A Secretaria de Licitações e Contratos (SLC), por meio do Certificado n. 

00155/2020 (fls. 2-3), selecionou os ajustes tendo como objeto a aquisição de 

combustíveis e prestação de serviços de contabilidade, levando em conta a 

aplicação de Matrizes de Risco elaborada pela Assessoria de Pesquisas e 

Informações Estratégicas, em razão do Plano Anual de Fiscalização para o exercício 

de 2021 (RA n. 22/2021). 

A Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (SFOSEng), 

manifestou-se mediante o Certificado n. 0070/2021 (fl. 4-5), no sentido de não 

selecionar contratos da presente amostra, para não comprometer a meta pré-

estabelecida no Plano Anual de Fiscalização (PAF) para o exercício de 2021 (RA n. 

22/2021) e as demais atividades desenvolvidas pela Especializada, uma vez que já 

selecionou 10 (dez) amostras do Processo n. 03505/2021 (Controle de Amostra n. 

01/2021), referentes as obras relacionadas à prestação de serviços de saúde, à 
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educação e à infraestrutura, bem como relativas ao enfrentamento da emergência de 

saúde publica decorrente do COVID-19, em atendimento ao PAF. 

O Ministério Público de Contas, por sua vez, via Parecer n. 0929/2021 (fl. 6), 

não indicou contratos, ante a vedação inserta no parágrafo único do art. 14 da RA n. 

104/2017. 

A Presidência deste Tribunal, mediante Despacho n. 1266/2021 (fl. 7), 

distribuiu este feito ao Conselheiro Francisco José Ramos para relatoria. 

À vista das manifestações técnicas anotadas pelos órgãos competentes, 

foram os autos conclusos para o Relator. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

1. Objetos selecionados na Amostra n. 02/2021 pela SLC  

Na IN n. 12/2018 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. 

Ademais, o art. 3° da RA n. 104/2017 buscou priorizar os ajustes que 

representam maior risco, por meio da aplicação de Matrizes de Risco, normalizado 

pelo logaritmo natural do valor total do risco metodológicos para classificação do 

grau de risco no intuito de subsidiar a seleção de municípios a serem auditados 

pelas secretarias especializadas, em razão do Plano Anual de Fiscalização (PAF) 

para o exercício de 2021 (RA n. 22/2021). 



 

6 
_________________________________________________________________________________________
Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100 
Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160 
Website: www.tcm.go.gov.br 

 

Fls. 

Assim, foram encaminhadas as matrizes de risco relacionadas às 

contratações para aquisição de combustíveis e prestações de serviços de 

contabilidade. 

Na presente amostra, a Secretaria de Licitações e Contratos selecionou 

contratos de prestação de serviços de contabilidade e seus substitutivos, referentes 

aos municípios de Catalão, Mineiros, Formosa e Niquelândia, conforme despesas 

liquidadas no exercício financeiro de 2020.  

A Especializada justificou que tais ajustes são considerados relevantes por 

estarem dentre aqueles cujos objetos, especialmente o de prestação de serviços 

contábeis, que costumam apresentar maior incidência de irregularidades, tais como 

sobrepreço, superfaturamento, defeitos de execução e defeitos de controle. E que os 

trabalhos na verificação da execução contratual das amostras priorizarão a 

fiscalização local, para uma maior efetividade. 

Ressaltou, ainda, que, conforme dispõe o §1° do art. 1° da RA n. 104/2017, a 

lista geral dos ajustes cadastrados, que servem de referência para a seleção da 

amostra será cumulativa nos meses subsequentes (mês de referência e anteriores), 

não acarretando, portanto, prejuízo às atividades deste Tribunal e, diante disso, 

superada a expectativa fixada do Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 

2021, a Unidade Técnica totalizou 10 (dez) fiscalizações.  

Desta maneira, concordo com a seleção de contratos feita pela Secretaria de 

Licitações e Contratos, para a presente amostra, cujo objeto refere à prestação de 

serviços de contabilidade e seus substitutivos, pertencentes aos municípios de 

Catalão, Mineiros, Formosa e Niquelândia, conforme despesas liquidadas no 

exercício financeiro de 2020. 

 

2. Ausência de seleção de contratos na Amostra n. 02/2021 pela SFOSEng: 

De acordo com o art. 9º da RA n. 104/2017 deste Tribunal, o quantitativo de 

contratos selecionados deve ser condizente com o estoque de trabalho da 

Secretaria, de modo a atuar de maneira tempestiva.  
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Além disso, a RA n. 22/2021 – TCMGO que definiu o PAF para o exercício de 

2021 dispõe em seu art. 14 as áreas de fiscalização planejadas para o citado 

exercício consubstanciadas em obras relacionadas à prestação de serviços de 

saúde, à educação e à infraestrutura (pavimentação e drenagem) e, no art. 10 

informa que a “execução do PAF priorizará os atos de gestão relacionados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus/COVID-19”. 

Nesse sentido, visando atender os mencionados dispositivos da RA n. 

22/2021, a Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia 

manifestou já ter selecionado 10 (dez) contratos por meio do Processo n. 03505/21 

(Controle de Amostra n. 01/2021), dos quais 8 (oito) referem-se as obras 

relacionadas à prestação de serviços de saúde, à educação e à infraestrutura, 

enquanto que as 2 (duas) contratações restantes estão relacionadas ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19. Além de 

outros 2 (dois) contratos provenientes de representações, em cujos autos foi 

determinada a realização de inspeção simples, deixando assim, de selecionar 

contratos da presente amostra. 

Ademais, a Especializada destacou que não selecionou os contratos desta 

amostra, para não comprometer a meta pré-estabelecida no PAF para o exercício de 

2021 e suas demais atividades desenvolvidas, tais como análise prévia de editais 

publicados e de denúncias/representações protocolizadas, bem como eventuais 

monitoramentos relativos à obras e serviços de engenharia.  

Dessa forma, concordo com a Secretaria de Fiscalização de Obras e 

Serviços de Engenharia em não selecionar contratos para análise nesta listagem, 

tendo em vista que o quantitativo de contratos a serem selecionados deverá ser 

proporcional e adequado ao estoque de trabalho da Unidade Técnica, conforme art. 

9º da RA n. 104/2017, bem como não deverá comprometer a meta no Plano Anual 

de Fiscalização para o exercício de 2021 (RA-TCMGO n. 22/2021). 

 



 

8 
_________________________________________________________________________________________
Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100 
Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160 
Website: www.tcm.go.gov.br 

 

Fls. 

III – CONCLUSÃO 

Antes todo o exposto, apresento voto em convergência com a Secretaria de 

Licitações e Contratos e com a Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de 

Engenharia e, ainda, por ter dado ciência ao Ministério Público de Contas, visto que 

manifesto por homologar o Relatório de Controle de Amostragem n. 02/2021: 

a.  no qual foram selecionados pela Secretaria de Licitações e Contratos o 

seguinte objeto para fins de fiscalização: prestação de serviços de contabilidade e 

seus substitutivos, referentes aos municípios de Catalão, Mineiros, Formosa e 

Niquelândia, conforme despesas liquidadas no exercício financeiro de 2020; 

b.  no qual não foram selecionados pela Secretaria de Fiscalização de Obras 

e Serviços de Engenharia os contratos para análise, visto que o quantitativo de 

contratos a serem selecionados deverá ser proporcional e adequado ao estoque de 

trabalho da Unidade Técnica, conforme art. 9º da RA n. 104/2017, bem como não 

deverá comprometer a meta no Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 

2021 (RA-TCMGO n. 22/2021). 

  

Assim, nos termos do artigo 83 do Regimento Interno, proponho que o Pleno 

deste Tribunal adote a minuta de Acórdão que submeto à sua deliberação.  

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em 27 

de julho de 2021. 

 

 

FRANCISCO JOSÉ RAMOS 
Conselheiro Relator 

 
 

 


