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Primeiramente, gostaria de agradecer o interesse neste e-book. Após me apresentar brevemente
a vocês, disponibilizaremos os principais checklists que podem ser utilizados para detecção
(caso seja adotado pelo auditor) e prevenção (caso seja aplicado pelo gestor) de fraudes em
licitações e contratos.
KLEBERSON SOUZA
ü Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (CGU),
lotado na CGU-Regional/MT, com mais de 16 anos de experiência;
ü Especialista em Direito e Controle Externo da Administração Pública pela FGV e em
Auditoria Contábil e Tributária pela UFMT, com certificação internacional pela
Internacional Organization for Standardization - ISO em Gestão de Riscos (C31000);
ü Coautor dos livros Como Combater à Corrupção em Licitações – Detecção e
Prevenção de Fraudes e Como Combater o Desperdício no Setor Público – Gestão de
Riscos na Prática, ambos lançados pela Editora Fórum em 2016 e 2019,
respectivamente; autor dos livros de Avaliação de Controles Internos: Contratações
Públicas e Implantação de Governança no Setor Público, lançados pela Editora
Publicontas do TCE/MT em 2017 e 2019, respectivamente;
ü Professor do 3RCAPACITA com os seguintes cursos em EaD: Combate à Corrupção
em Licitações; Gestão e Fiscalização de Contratos; Licitações Públicas com Ênfase no
Pregão; Gestão de Riscos na Administração Pública; e Gestão de Riscos e Controles
Internos em Medicamentos.
ü Professor de pós-graduação da UFMT com a disciplina Gestão de Riscos e Palestrante
na área de auditoria governamental, detecção de fraudes em licitação e contratos, gestão
de riscos e avaliação de controles internos.
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Conheça nossos cursos em: www.3rcapacita.com.br

Siga nossas redes sociais e fique ligado em todas as novidades!
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1. Checklist: Licitação de Compras
PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANAL DO
NORTE/MT

LICITAÇÃO

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

01/07/2020

Rev. 01

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

CHECKLIST – FRAUDES EM LICITAÇÃO - COMPRAS
Objetivo: Garantir que os trabalhos de detecção e prevenção de fraudes em licitação de compras sejam executados de forma
objetiva, eficiente e padronizados.

Resposta desejada = Não em todos os quesitos.
Procedimentos

Base Legal

S N NA

1. Projeto “Mágico”
1.1 Especificação Direcionada/Restritiva
1.1.1 O objeto licitado está definido de forma imprecisa e insuficiente?

Art. 14 da Lei nº
Súmula/TCU nº 177.

8.666/1993;

1.1.2. Há especificações que direcionam a contratação para determinado
fornecedor?

Art. 15, § 7º, I, da Lei nº 8.666/1993;
Acórdão TCU 2622/2015 e 214/2020,
ambos do plenário.

1.1.3. Há indicação de marca no Projeto Básico/Termo de Referência
sem justificativa?

O art. 7º, § 5º, da Lei nº 8.666/1993;
Acórdãos 559/2017 – P

1.2 Vinculação do autor do PB com o licitante
1.2.1 O autor do Projeto Básico participa, ainda que indiretamente, da
licitação?

O art. 9º, I, da Lei 8.666/1993;
Acórdãos 486/2011-TCU-1a Câmara,
Resolução de Consulta TCE/MT
05/2016.

1.2 Fracionamento, parcelamento e loteamento
1.3.1 Há fracionamento com fuga da modalidade adequada ou para
dispensar?

Alínea "b" do inciso I do art. 23 da Lei
nº 8.666/93; Acórdãos nº 2269/2016 e
Súmula nº 11/2015 do TCE/MT.

1.3.2 Nos editais das licitações cujo objeto seja divisível, houve falta de

Art. 23, §1º, da Lei 8.666/1993;
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Procedimentos

Base Legal

parcelamento do objeto em itens, lotes ou etapas, assim como deixou de
adjudicar por item e adjudicou o objeto pelo menor preço global?

Súmula 247 do TCU; Acórdão
1162/2914 – TP do TCE/MT.

1.3.3 Se a licitação foi realizada por lote ou grupo de itens, houve
inclusão de um item exclusivo a ponto de restringir a um único licitante?

S N NA

Acórdão no 1691/2019 – TCU –
Plenário

1.4 Sobrepreço/Orçamento Falso
1.4.1 Os preços de referência estão fora da margem aceitável de
mercado?

Acórdão TCU nº 454/2014 – Plenário e
Resolução de Consulta 20/2016 do
TCE/MT.

1.5 Superestimativa
1.5.1 . As quantidades licitadas são incompatíveis com a demanda?

Art. 15, § 7º, inciso II, da Lei
8.666/1993; Acórdão 331/2009 – TCU
– Plenário.

1.6 Registro de Preços Irregular (Quando aplicável)
1.6.1 Em licitação por lote, houve aquisição de aquisição individual de
itens registrados para os quais a licitante vencedora não apresentou o
menor preço (jogo de planilha)?

Acórdão TCU 3081/2016 – Plenário e
7.243/2017- Segunda Câmara

1.6.2 Houve substituição da marca do produto registrado sem qualquer
demonstração de equivalência operacional e compatibilidade de preços?

Acórdãos TCU nº 1033/2019 e nº
558/2010 , ambos do plenário.

1.6.3 Nos casos de aumento do preço de mercado, houve reequilíbrio
econômico-financeiro dos preços registrados na ata nas licitações regidas
pelo Decreto 7892/2013?

Parecer
00001/2016/CPLCA/CGU/AGU

1.6.4 Houve acréscimo ou supressão de quantidade de itens na ata?

Resolução de Consulta TCE/MT nº
22/2012

nº

1.7 Favorecimento indevido de ME e EPP (Quando aplicável)
1.7.1. Houve participação de licitante como microempresa ou empresa de
pequeno porte, com faturamento superior ao limite no ano anterior ou no
ano de realização da licitação, amparada por declaração com conteúdo
falso?

Acórdãos TCU 1797/2014, 1104/2014,
922/2014, 824/2014, 1552/2013, todo
do Plenário

1.7.2 Foi constatada participação simultânea de empresas coligadas em
licitação afronta a legislação quando evidenciado que a empresa de
maior porte - não enquadrada como microempresa ou empresa de
pequeno porte - busca usufruir indiretamente dos benefícios da Lei
Complementar 123/2006 por meio da sociedade de pequeno porte?

Acórdão TCU 2978/2013-Plenário

2. Edital Restritivo
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Procedimentos

Base Legal

S N NA

2.1.1. O edital proíbe apresentação de documentos pela via postal, fax,
telegrama ou e-mail?

Acórdão nº 2266/2011 – TCU Plenário
e Acórdãos TCE/MT nº 1.199/2014 –
TP e 3.280/2015 – TP.

2.1.2. A previsão orçamentária é inadequada?

Art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei
8.666/1993; Acórdãos 4910/2013
TCU-2a Câmara

2.1.3. Havendo recurso federal, deixou-se de adotar o pregão eletrônico
sem justificativa?

Art. 1º do Decreto 5.450/2005;
Acórdãos 1.455/2011 e 1.631/2011TCU – Plenário

2.1.4. Falta parecer jurídico no processo e/ou o parecer é genérico, sem
a demonstração da efetiva análise do edital e dos anexos?

Art. 38, parágrafo único, da Lei
8.666/1993; Acórdão nº 689/2013 - P,
Acórdão TCE/MT nº 471/2016 – TP.

2.1.5. Exige-se indevidamente que comprovante de compra do edital
faça parte dos documentos de habilitação?

Acórdãos TCU 3192/2016-Plenário,
Acórdão TCE/MT 3.047/2015 – TP.

2.1 Preâmbulo

2.2. Condições de Participação
2.2.1. O edital veda a participação de consórcios sem a devida
motivação?

Acórdão n.º 2303/2015 – P; Acórdão
TCE/MT 949/2014 – TP.

2.2.2. Há proibição de participação de empresa em litígio judicial com a
Entidade?

Lei 8.666/1993, §5º do art. 30;
Acórdãos nº 2.434/2011-TCU-Plenário,
1.336/2010-TCU.

2.2.3. Para obter o edital, exige-se valor incompatível com o custo de
reprodução gráfica? O acesso ao edital é garantido de forma inadequada?

Art. 32, §5 da LGL, Acórdão
3014/2015-TCU-P, 2749/2011-TCU-P

2.2.4. O ato convocatório estabelece cláusulas desnecessárias ou
inadequadas, que restrinjam o caráter competitivo do certame?

Acórdãos TCU 1.028/2011, 354/2008
e 3192/2016, todos do Plenário.

2.2.5. Houve proibição de participação de empresas com sócios em
comum ou empresas de mesmo grupo econômico? (Exceto convite e
dispensa de licitação).

Art. 9, III da LGL; Acórdão TCU
3108/2016-1ªC e Acórdão TCE/MT
158/2016 – SC.

2.2.6. Exige-se, na fase de habilitação ou de classificação, amostras a
todos os licitantes, quando o correto deveria ser apenas na fase de
classificação, do licitante provisoriamente em primeiro lugar?

Acórdãos 1.291/2011-TCU-Plenário,
2.780/2011-TCU-2a
Câmara,
4.278/2009-TCU-1a todos do Plenário
do TCU.

2.2.7. Foi vedada a participação de empresa em recuperação judicial?
Obs.: A certidão positiva não implica imediata inabilitação, podendo ser
aceito, desde que a empresa tenha plano de recuperação judicial
homologado.

Acórdão TCU 1201/2020 – P;
PARECER
AGU
no
04/2015/CPLC/DEPCON5U/PGF/AG
U, 12/05/2015 e acórdão TCU no
8272/2011 – 2 Câmara e AREsp
309.867, de 26/06/2018 do STJ.
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Procedimentos

Base Legal

S N NA

2.2.8. Servidor público em cargo de influência sobre a licitação
(Parecerista, cpl/pregoeiro, autoridade competente, orçamentista, etc.)
participa, mesmo que indiretamente, do certame?

Art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/1993;
Acórdão nº 1793/2011-TCU-Plenário;
Consulta nº 5/2016-TP do TCE/MT.

2.3. Habilitação Jurídica
2.3.1. Exige-se alvará de funcionamento que comprove localização
específica do licitante?

Acórdão 855/2009-TCU-P, Acórdão
TCE/MT 1.199/2014-TP e Acordão
TCE/MT 3.047/2015 – TP.

2.3.2. Foi exigida indevidamente certidão simplificada expedida pela
junta comercial do estado da sede da licitante?

Ac. TCU 1778/2015 – P;
7856/2012 – Segunda Câmara.

2.3.3. Foram aceitos como válidos atestados de capacidade técnicooperacional que dizem respeito a serviços executados em data anterior à
alteração do contrato social?

Acórdão TCU nº 642/2014 – Plenário

Ac.

2.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista
2.4.1. Exige-se “quitação” em vez de “regularidade” fiscal?

Art. 29, III, Lei no 8.666/93; Súmula
TCU nº 283, de 26/06/2013; Acórdão
35/2015 – SC do TCE/MT.

2.4.2. Exige-se indevidamente certidão negativa de “débito salarial ou
infrações trabalhista”?

Acórdão TCU 3088/2010 e 951/2007,
ambos do Plenário

2.4.3. Foi exigida indevidamente Certidão de Regularidade Sindical e
Guias de Recolhimento de sindicato?

Acórdãos do TCU no 697/2006-P,
3.088/2010-P e 951/2007-Plenário.

2.5. Qualificação Técnica
2.5.1. Exige-se certificado de qualidade que não é obrigatório por lei?
(Exemplos: ISO, ABIC, etc.).

Acórdãos
539/2015,
381/2009,
1542/2013 e 3291/2014, todos do
Plenário do TCU.

2.5.2. Exige-se número mínimo, máximo ou fixo de atestados?

Acórdão TCU 1.949/2008, 1.780/2009,
ambos do plenário e Acórdão TCE/MT
1.158/2014 – TP.

2.5.3. O edital exigiu comprovação de quantitativo mínimo de serviços
prestados superiores a 50% do quantitativo a executar?

Acórdãos do TCU nº 1.284/2003,
2.088/2004, 2.656/2007, 2.215/2008 e
3070/2013, todos do Plenário.

2.5.4. O edital vedou o somatório de atestados para comprovação da
quantidade mínima de serviço compatível com o objeto licitado sem
justificativa?

Acórdãos TCU nºs 1019/2020,
1.898/2006, 170/2007 e 13.260/2011,
todos do Plenário

2.5.5. Foi exigida qualificação técnica em relação a parcelas pouco
relevantes do objeto licitado?

Inciso I do § 1º do art. 30 da Lei n.º
8.666/93; Súmula TCU 263/2011.
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Procedimentos

Base Legal

2.5.6. O edital proibiu a apresentação de atestados emitidos por empresas
do mesmo grupo econômico?

Acórdão TCU 451/2010 e Acórdão 2.241/2012, ambos do plenário.

2.5.7. A qualificação técnica exige profissional do quadro permanente,
restringindo a forma de comprovar esse vínculo (somente carteira de
trabalho, por exemplo), sem permitir que se comprove por meio de
contrato de trabalho regido pela legislação civil comum?

Acórdão TCE/MT 164/2015 – SC e
471/2016 - TP; Acórdãos TCU,
3.291/2014, 1.447/2015, 1988/2016 e
872/2016, todos do Plenário.

2.5.8. Exige-se carta de solidariedade ou credenciamento do
fabricante do produto?

Acórdão nº 1.805/2015 – Plenário e
1.350/2015 – Plenário

2.5.9. Foi exigida indevidamente que os atestados
acompanhados de cópias de notas fiscais ou contratos?

Ac TCU 1224/2015 e 944/2013 - P

estejam

S N NA

2.5.10. Há exigências de quantidade mínima de serviços a executar para
comprovar capacidade técnico-profissional?

Acórdãos do TCU nº 2.882/2008,
1873/2015, 2605/2016,
todos do
Plenário.

2.5.11. Exige-se Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle
emitido pela ANVISA (licitação de medicamentos)?

TCU. Ac 392/2011-P, 126/2010,
127/2010, 128/2010, 129/2010 e
392/2011 – todos do Plenário.

2.5.12. Exige-se Certificado de Boas Práticas de Armazenamento
emitido pela ANVISA (licitação de medicamentos)?

TCU. Ac 392/2011-P.

2.5.13. Foi exigido atestado com limitação de tempo? Por exemplo,
comprovação que já executou serviço compatível nos últimos 5 anos.

Acórdão TCU 2205/2014 – 2ª Câmara

2.5.14. Foi exigido comprovação de qualificação técnica de parcelas do
objeto da licitação que poderão ser objetos de subcontratação? LGL,
art. 3°, §1°, I, da Lei 8.666/93.

Art. 3°, §1°, I, da Lei 8.666/93;
Acórdão TCU 6219/2016-Segunda
Câmara.

2.5.15. Houve exigência de que a visita técnica fosse realizada somente
pelos responsáveis técnicos da licitante?

Acórdãos TCU nº
Plenário, Acórdãos
2.333/2014 – TP

2299-2011 –
TCE/MT nº

2.6. Qualificação Econômico-Financeira
2.6.1. Exige-se cumulativamente garantia de participação E (capital
social ou patrimônio líquido mínimo)?

Súmula TCU nº 275.

2.6.2. Exige-se capital social integralizado?

Acórdão
TCU
nº
1944/2015,
1842/2013,– ambos do Plenário

2.6.3. A garantia de proposta (1%) e/ou capital social mínimo/Patrimônio
Líquido (10%) superaram os percentuais máximos fixados na lei?

Art. 31, §3o, da Lei 8.666/1993;
Acórdãos
8140/2012-TCU-2ªC,
1.335/2010-TCU-Plenário

2.6.4. Foi exigida fotocópia integral do livro diário das empresas?

Ac TCU 2962/2015 - P

2.6.5. Exige-se certidão negativa de Corregedoria de Justiça?

Artigo 37, inciso XXI, da Constituição

Checklist elaborado por Kleberson Souza

10

Procedimentos

Base Legal

S N NA

Federal; Acórdão TCU nº 768/2007 –
Plenário.
2.6.6. Os índices contábeis são incomuns e estão acima de valores
usuais (por exemplo, acima de 1,5 ou Grau de Endividamento de no
máximo 0,3)? Caso contrário, falta justificativa razoável?

Súmula TCU 289/2016.

2.6.7. Exige-se certidão negativa de protesto?

Acórdãos TCU 1.336/2010-Plenário;
Acórdão 53/2016 – SC e 2.333/2014 –
TP do TCE/MT.

2.6.8. Exige-se declaração de idoneidade financeira?

TCU Ac 2056/2008-P, 2179/2011-P.

2.7. Critérios para Julgamento
2.7.1. Nos processos realizados na modalidade convite, há pelo menos
três propostas válidas?

Art. 22, §§ 3o e 7o, da Lei 8.666/1993;
Súmula/TCU 248; Súmula do TCE/MT
04/2013.

2.7.2. Nos processos realizados na modalidade convite, foram
convidadas licitantes cujo ramo de atividade econômica seja
incompatível com o objeto de licitação?

Acórdãos 1.313/2011-TCU-Plenário, e
3.472/2007-TCU-2a Câmara; Acórdão
nº TCE/MT 179/2015-PC.

2.7.3. O edital deixou de fixar critério de aceitabilidade de preços
unitário e global?

Art. 40, inciso X, da Lei 8.666, de
1993; Súmula nº 259/2010 do TCU

3. Publicidade Precária
3.1. A publicidade do certame é insuficiente ou inadequada ou há
redução do prazo útil mínimo da modalidade?

Artigo 21, §§ 2º e 3º, da Lei 8666/93,
TCU Decisão 233/1996–1C

3.2. Deixou-se de publicar os editais e resultados, bem como todos os
contratos celebrados no sítio oficial da entidade?

Lei nº 12.527/2011, arts. 3°, I a V, 5º,
7º, VI, e 8º, §1º, IV, e §2º; Acórdão
TCU nº 2622/2015-Plenário.

3.3. Nas concorrências e tomadas de preço, a Entidade deixou de
publicar o aviso do edital em jornal diário de grande circulação?

Acórdãos
227/2007-TCU-Plenário;
Resolução de Consulta no 27/2012 do
TCE-MT; Acórdão TCE/MT 142/2016
– SC.

4. Simulação/Montagem de Processos Licitatórios
4.1 Os documentos da licitação (pesquisa de preço, documentos de
habilitação, propostas, etc.) apresentam indícios de simulação/montagem
do processo de contratação?

Cuiabá-MT, ____/____/_______

Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário;
Acordão 1107/2014-Plenário do TCU;
Acórdão nº 228/2002 – Plenário do
TCU.

Auditor/servidor responsável pela análise (nome e assinatura)
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2. Checklist: Licitação de Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANAL DO
NORTE/MT

LICITAÇÃO

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

01/07/2020

Rev. 01

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

CHECKLIST – FRAUDES EM LICITAÇÃO - SERVIÇOS
Objetivo: Garantir que os trabalhos de detecção e prevenção de fraudes em licitação de serviços sejam executados de forma
objetiva, eficiente e padronizados.

Resposta desejada = Não em todos os quesitos.
Procedimentos

Base Legal

S N

1. Projeto “Mágico”
1.1 Especificação Direcionada/Restritiva
1.1.1 O objeto licitado está definido de forma imprecisa e
insuficiente?

Art. 14 da Lei
Súmula/TCU nº 177.

nº

8.666/1993;

1.1.2. Há especificações que direcionam a contratação para
determinado fornecedor?

Art. 15, § 7º, I, da Lei nº 8.666/1993;
Acórdão 2622/2015, TCU-P.

1.1.3. Há indicação de marca no Projeto Básico/Termo de
Referência sem justificativa?

O art. 7º, § 5º, da Lei nº 8.666/1993;
Acórdãos 559/2017 – P

1.2 Vinculação do autor do PB/Termo de Referência com o licitante
1.2.1 O autor do Projeto Básico participa, ainda que indiretamente,
da licitação?

O art. 9º, I, da Lei 8.666/1993; Acórdãos
486/2011-TCU-1a Câmara, Resolução
de Consulta TCE/MT 05/2016.

1.2 Fracionamento, parcelamento e loteamento
1.3.1 Há fracionamento com fuga da modalidade adequada ou para
dispensar?

Alínea "b" do inciso I do art. 23 da Lei
nº 8.666/93; Acórdãos nº 2269/2016 e
Súmula nº 11/2015 do TCE/MT.

1.3.2 Nos editais das licitações cujo objeto seja divisível, houve
falta de parcelamento do objeto em itens, lotes ou etapas, assim
como deixou de adjudicar por item e adjudicou o objeto pelo menor
preço global?

Art. 23, §1º, da Lei 8.666/1993; Súmula
247 do TCU; Acórdão 1162/2914 – TP
do TCE/MT.
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N/A

Procedimentos

Base Legal

S N

1.4 Sobrepreço/Orçamento Falso
1.4.1 A planilha de custo e formação de preços (remuneração,
encargos sociais, insumos, impostos, etc.) está de acordo com o
estabelecido na legislação e convenção coletiva de trabalho?

Acórdão
3231/2011
Plenário.

1753/2008,
1597/2010,
e 109/2012, todos do

1.5 Superestimativa
1.5.1 . As quantidades licitadas são incompatíveis com a demanda?

Art. 15, § 7º, inciso II, da Lei
8.666/1993; Acórdão 331/2009 – TCU –
Plenário.

1.6 Registro de Preços Irregular (Quando aplicável)
1.6.1 Em licitação por lote, houve aquisição de aquisição individual
de itens registrados para os quais a licitante vencedora não
apresentou o menor preço (jogo de planilha)?

Acórdão TCU 3081/2016 – Plenário e
7.243/2017- Segunda Câmara

1.6.2 Nos casos de aumento do preço de mercado, houve
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados na ata nas
licitações regidas pelo Decreto 7892/2013?

Parecer
00001/2016/CPLCA/CGU/AGU

1.6.3 Houve acréscimo ou supressão de quantidade de itens na ata?

Resolução de Consulta TCE/MT nº
22/2012

1.6.4 Foi realizado Registro de Preços para contratação de obras ou
serviços especiais de engenharia? A Súmula 247 do TCU veda SRP
para obras, permitindo apenas para serviços comuns de engenharia.

Súmula 257 e Acórdão TCU 1381/2018Plenário

nº

1.7 Favorecimento indevido de ME e EPP (Quando aplicável)
1.7.1. Houve participação de licitante como microempresa ou
empresa de pequeno porte, com faturamento superior ao limite no
ano anterior ou no ano de realização da licitação, amparada por
declaração com conteúdo falso?

Acórdãos TCU 1797/2014, 1104/2014,
922/2014, 824/2014, 1552/2013, todo do
Plenário

1.7.2 Foi constatada participação simultânea de empresas coligadas
em licitação afronta a legislação quando evidenciado que a empresa
de maior porte - não enquadrada como microempresa ou empresa de
pequeno porte - busca usufruir indiretamente dos benefícios da Lei
Complementar 123/2006 por meio da sociedade de pequeno porte?

Acórdão TCU 2978/2013-Plenário

2. Edital Restritivo
2.1 Preâmbulo
2.1.1. O edital proíbe apresentação de documentos pela via postal,
fax, telegrama ou e-mail?

Acórdão nº 2266/2011 – TCU Plenário e
Acórdãos TCE/MT nº 1.199/2014 – TP e
3.280/2015 – TP.
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Procedimentos

Base Legal

S N

2.1.2. A previsão orçamentária é inadequada?

Art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei
8.666/1993; Acórdãos 4910/2013 TCU2a Câmara

2.1.3. Havendo recurso federal, nas transferências voluntárias,
deixou-se de adotar o pregão eletrônico sem justificativa?

Art. 1º do Decreto 10.024/2019;
Acórdãos 1.455/2011 e 1.631/2011-TCU
– Plenário

2.1.4. Falta parecer jurídico no processo e/ou o parecer é genérico,
sem a demonstração da efetiva análise do edital e dos anexos?

Art. 38, parágrafo único, da Lei
8.666/1993; Acórdão nº 689/2013 - P,
Acórdão TCE/MT nº 471/2016 – TP.

2.1.5. Exige-se indevidamente que comprovante de compra do
edital faça parte dos documentos de habilitação?

Acórdãos TCU 3192/2016-Plenário;
Acórdão TCE/MT 3.047/2015 – TP.

2.2. Condições de Participação
2.2.1. O edital veda a participação de consórcios sem a devida
motivação?

Acórdão n.º 2303/2015 – P; Acórdão
TCE/MT 949/2014 – TP.

2.2.2. Há proibição de participação de empresa em litígio judicial
com a Entidade?

Lei 8.666/1993, §5º do art. 30; Acórdãos
nº
2.434/2011-TCU-Plenário,
1.336/2010-TCU.

2.2.3. Para obter o edital, exige-se valor incompatível com o custo
de reprodução gráfica? O acesso ao edital é garantido de forma
inadequada?

Art. 32, §5 da LGL, Acórdão
3014/2015-TCU-P, 2749/2011-TCU-P

2.2.4. O ato convocatório estabelece cláusulas desnecessárias ou
inadequadas, que restrinjam o caráter competitivo do certame?

Acórdãos TCU 1.028/2011, 354/2008 e
3192/2016, todos do Plenário.

2.2.5. Houve proibição de participação de empresas com sócios em
comum ou empresas de mesmo grupo econômico? (Exceto convite
e dispensa de licitação).

Art. 9, III da LGL; Acórdão TCU
3108/2016-1ªC e Acórdão TCE/MT
158/2016 – SC.

2.2.6. Exige-se, na fase de habilitação ou de classificação, amostras
a todos os licitantes, quando o correto deveria ser apenas na fase de
classificação, do licitante provisoriamente em primeiro lugar?

Acórdãos
1.291/2011-TCU-Plenário,
2.780/2011-TCU-2a
Câmara,
4.278/2009-TCU-1a todos do Plenário
do TCU.

2.2.7. Foi vedada a participação de empresa em recuperação
judicial?
Obs.: A certidão positiva não implica imediata inabilitação,
podendo ser aceito, desde que a empresa tenha plano de recuperação
judicial homologado.
2.2.8. Servidor público em cargo de influência sobre a licitação
(Parecerista, cpl/pregoeiro, autoridade competente, orçamentista,
etc.) participa, mesmo que indiretamente, do certame?

PARECER
AGU
no
04/2015/CPLC/DEPCON5U/PGF/AGU,
12/05/2015 e acórdão TCU no
8272/2011 – 2 Câmara)
Art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/1993;
Acórdão nº 1793/2011-TCU-Plenário;
Consulta nº 5/2016-TP do TCE/MT.
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2.3. Habilitação Jurídica
2.3.1. Exige-se alvará de funcionamento
localização específica do licitante?

que

comprove

Acórdão 855/2009-TCU-P,
Acórdão
TCE/MT 1.199/2014-TP e Acordão
TCE/MT 3.047/2015 – TP.

2.3.2. Foi exigida indevidamente certidão simplificada expedida
pela junta comercial do estado da sede da licitante?

Ac. TCU 1778/2015 – P; Ac. 7856/2012
– Segunda Câmara.

2.3.3. Foram aceitos como válidos atestados de capacidade técnicooperacional que dizem respeito a serviços executados em data
anterior à alteração do contrato social?

Acórdão TCU nº 642/2014 – Plenário

2.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista
2.4.1. Exige-se “quitação” em vez de “regularidade” fiscal?

Art. 29, III, Lei no 8.666/93; Súmula
TCU nº 283, de 26/06/2013; Acórdão
35/2015 – SC do TCE/MT.

2.4.2. Exige-se indevidamente certidão negativa de “débito salarial
ou infrações trabalhista”?

Acórdão TCU 3088/2010 e 951/2007,
ambos do Plenário

2.4.3. Foi exigida indevidamente Certidão de Regularidade Sindical
e Guias de Recolhimento de sindicato?

Acórdãos do TCU no 697/2006-P,
3.088/2010-P e 951/2007-Plenário.

2.5. Qualificação Técnica
2.5.1. Exige-se certificado de qualidade que não é obrigatório por
lei? (Exemplos: ISO, ABIC, etc.).

Acórdãos
539/2015,
1542/2013 e 3291/2014,
Plenário do TCU.

2.5.2. Exige-se número mínimo, máximo ou fixo de atestados?

Acórdão TCU 1.949/2008, 1.780/2009,
ambos do plenário e Acórdão TCE/MT
1.158/2014 – TP.

2.5.3. O edital exigiu comprovação de quantitativo mínimo de
serviços prestados superiores a 50% do quantitativo a executar?

Acórdãos do TCU nº 1.284/2003,
2.088/2004, 2.656/2007, 2.215/2008 e
3070/2013, todos do Plenário.

2.5.4. O edital vedou o somatório de atestados para comprovação
da quantidade mínima de serviço compatível com o objeto licitado
sem justificativa?

Acórdãos
TCU
nºs
1.898/2006,
170/2007 e 13.260/2011, todos do
Plenário

2.5.5. Foi exigida qualificação técnica em relação a parcelas pouco
relevantes do objeto licitado?

Inciso I do § 1º do art. 30 da Lei n.º
8.666/93; Súmula TCU 263/2011.

2.5.6. O edital proibiu a apresentação de atestados emitidos por
empresas do mesmo grupo econômico?

Acórdão TCU 451/2010 e Acórdão 2.241/2012, ambos do plenário.

2.5.7. A qualificação técnica exige profissional do quadro
permanente, restringindo a forma de comprovar esse vínculo

Acórdão TCE/MT 164/2015 – SC e
471/2016 - TP; Acórdãos TCU,
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S N

(somente carteira de trabalho, por exemplo), sem permitir que se
comprove por meio de contrato de trabalho regido pela legislação
civil comum?

3.291/2014, 1.447/2015, 1988/2016 e
872/2016, todos do Plenário.

2.5.8. Houve exigência de que a visita técnica fosse realizada
somente pelos responsáveis técnicos da licitante?

Acórdãos TCU nº 2299-2011 – Plenário,
Acórdãos TCE/MT nº 2.333/2014 – TP

2.5.9. Exige-se carta de solidariedade ou credenciamento do
fabricante do produto?

Acórdão nº 1.805/2015 – Plenário e
1.350/2015 – Plenário

2.5.10. Foi exigida indevidamente que os atestados estejam
acompanhados de cópias de notas fiscais ou contratos?

Ac TCU 1224/2015 e 944/2013 - P

2.5.11. Há exigências de quantidade mínima de serviços a executar
para comprovar capacidade técnico-profissional?

Acórdãos do TCU nº 2.882/2008,
1873/2015, 2605/2016,
todos do
Plenário.

2.5.12. Foi exigido atestado com limitação de tempo? Por exemplo,
comprovação que já executou serviço compatível nos últimos 5
anos.

Acórdão TCU 2205/2014 – 2ª Câmara

2.5.13. Foi exigido comprovação de qualificação técnica de parcelas
do objeto da licitação que poderão ser objetos de subcontratação?
LGL, art. 3°, §1°, I, da Lei 8.666/93.

Art. 3°, §1°, I, da Lei 8.666/93; Acórdão
TCU 6219/2016-Segunda Câmara.

2.6. Qualificação Econômico-Financeira
2.6.1. Exige-se cumulativamente garantia de participação E
(capital social ou patrimônio líquido mínimo)?

Súmula TCU nº 275.

2.6.2. Exige-se capital social integralizado?

Acórdão
TCU
nº
1944/2015,
1842/2013,– ambos do Plenário

2.6.3. A garantia de proposta (1%) e/ou capital social
mínimo/Patrimônio Líquido (10%) superaram os percentuais
máximos fixados na lei?

Art. 31, §3o, da Lei 8.666/1993;
Acórdãos
8140/2012-TCU-2ªC,
1.335/2010-TCU-Plenário

2.6.4. Foi exigida fotocópia integral do livro diário das empresas?

Ac TCU 2962/2015 - P

2.6.5. Exige-se certidão negativa de Corregedoria de Justiça?

Artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal; Acórdão TCU nº 768/2007 –
Plenário.

2.6.6. Os índices contábeis são incomuns e estão acima de valores
usuais (por exemplo, acima de 1,5 ou Grau de Endividamento de no
máximo 0,3)? Caso contrário, falta justificativa razoável?

Súmula TCU 289/2016.

2.6.7. Exige-se certidão negativa de protesto?

Acórdãos TCU 1.336/2010-Plenário;
Acórdão 53/2016 – SC e 2.333/2014 –
TP do TCE/MT.
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Procedimentos
2.6.8. Exige-se declaração de idoneidade financeira?

Base Legal

S N

TCU Ac 2056/2008-P, 2179/2011-P.

2.7. Critérios para Julgamento
2.7.1. Nos processos realizados na modalidade convite, há pelo
menos três propostas válidas?

Art. 22, §§ 3o e 7o, da Lei 8.666/1993;
Súmula/TCU 248; Súmula do TCE/MT
04/2013.

2.7.2. Nos processos realizados na modalidade convite, foram
convidadas licitantes cujo ramo de atividade econômica seja
incompatível com o objeto de licitação?

Acórdãos 1.313/2011-TCU-Plenário, e
3.472/2007-TCU-2a Câmara; Acórdão
nº TCE/MT 179/2015-PC.

2.7.3. O edital deixou de fixar critério de aceitabilidade de preços
unitário e global?

Art. 40, inciso X, da Lei 8.666, de 1993;
Súmula nº 259/2010 do TCU

2.8. Condições de Pagamento
2.8.1. Consta cláusula no edital de licitação prevendo a realização
de pagamento antecipado sem observância dos pressupostos
fixados pelo TCU?

Art. 62 da Lei 4.320/1964; Resolução de
Consulta TCE/MT nº 50/2011 e 3/2016
– TP

3. Publicidade Precária
3.1. A publicidade do certame é insuficiente ou inadequada ou há
redução do prazo útil mínimo da modalidade?

Artigo 21, §§ 2º e 3º, da Lei 8666/93,
TCU Decisão 233/1996–1C

3.2. Deixou-se de publicar os editais e resultados, bem como todos
os contratos celebrados no sítio oficial da entidade?

Lei nº 12.527/2011, arts. 3°, I a V, 5º, 7º,
VI, e 8º, §1º, IV, e §2º; Acórdão TCU nº
2622/2015-Plenário.

3.3. Nas concorrências e tomadas de preço, a Entidade deixou de
publicar o aviso do edital em jornal diário de grande circulação?

Acórdãos
227/2007-TCU-Plenário;
Resolução de Consulta no 27/2012 e
Acórdão TCE/MT 142/2016 – SC.

4. Simulação/Montagem de Processos Licitatórios
4.1 Os documentos da licitação (pesquisa de preço, documentos de
habilitação,
propostas,
etc.)
apresentam
indícios
de
simulação/montagem do processo de contratação?

Cuiabá-MT, ____/____/_______

Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário;
Acordão 1107/2014-Plenário do TCU;
Acórdão nº 228/2002 – Plenário do
TCU.

Auditor/servidor responsável pela análise (nome e assinatura)
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3. Checklist: Licitação de Obras
PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANAL DO
NORTE/MT

LICITAÇÃO

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

01/07/2020

Rev. 01

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

CHECKLIST – FRAUDES EM LICITAÇÃO - OBRAS
Objetivo: Garantir que os trabalhos de detecção e prevenção de fraudes em licitação de obras sejam executados de forma
objetiva, eficiente e padronizados.

Resposta desejada = Não em todos os quesitos.
Procedimentos

Base Legal

S N N/A

1. Projeto “Mágico”
1.1 Especificação Direcionada/Restritiva
1.1.1 O objeto licitado está definido de forma imprecisa e insuficiente?

Art. 14 da Lei nº 8.666/1993;
Súmula/TCU nº 177.

1.1.2. Há indicação de marca no Projeto Básico/Termo de Referência
sem justificativa?

O art. 7º, § 5º, da Lei nº 8.666/1993;
Acórdãos 559/2017 – P

1.2 Vinculação do autor do PB com o licitante
1.2.1 O autor do Projeto Básico participa, ainda que indiretamente, da
licitação?

O art. 9º, I, da Lei 8.666/1993;
Acórdãos 486/2011-TCU-1a Câmara,
Resolução de Consulta TCE/MT
05/2016.

1.2.2 Houve aprovação do Projeto Básico sem o ART do Responsável
Técnico?

Súmula TCU 260

1.2.3 Na composição analítica do BDI, deixou-se de considerar a
alíquota real efetiva de ISSQN, deduzindo da base de cálculo o valor
dos materiais fornecidos?

LC 116/03, Ac TCU 32/2008 – P e
1451 – 2006 – P.

1.2.4 Há presença indevida de itens na composição do BDI (IRPJ,
CSLL, Administração Local, mobilização e desmobilização)?

Súmula TCU nº 254

1.2 Fracionamento, parcelamento e loteamento
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Procedimentos

Base Legal

1.3.1 Há fracionamento com fuga da modalidade adequada ou para
dispensar?

Alínea "b" do inciso I do art. 23 da
Lei nº 8.666/93; Acórdãos nº
2269/2016 e Súmula nº 11/2015 do
TCE/MT.

1.3.2 Nos editais das licitações cujo objeto seja divisível, houve falta de
parcelamento do objeto em itens, lotes ou etapas, assim como deixou de
adjudicar por item e adjudicou o objeto pelo menor preço global?

Art. 23, §1º, da Lei 8.666/1993;
Súmula 247 do TCU; Acórdão
1162/2914 – TP do TCE/MT.

1.3.3 Diante da comprovação da inviabilidade técnica e/ou econômica
da realização de licitação independente daquela da obra, para a aquisição
de equipamentos/materiais, foi atribuído BDI igual a esses itens?

Súmula 253 do TCU e Acórdão TCU
nº 325/2007 – P.

1.3.4 Se a licitação foi realizada por lote ou grupo de itens, houve
inclusão de um item exclusivo a ponto de restringir a um único licitante?

S N N/A

Acórdão no 1691/2019 – TCU –
Plenário

1.4 Sobrepreço/Orçamento Falso
1.4.1 Os preços de referência de obras estão fora da mediana dos
sistemas referenciais (SINAPI, SICRO, etc.)?

Acórdãos 2.154/2009, 2.002/2009,
todos do Plenário; Decreto nº.
7.983/2013 (art. 3º e 4º) e LDO.

1.5 Superestimativa
1.5.1 . As quantidades licitadas são incompatíveis com a demanda?

Art. 15, § 7º, inciso II, da Lei
8.666/1993; Acórdão 331/2009 –
TCU – Plenário.

1.6 Registro de Preços Irregular
1.6.1 Foi realizado Registro de Preços para contratação de obras ou
serviços especiais de engenharia? A Súmula 247 do TCU veda SRP para
obras, permitindo apenas para serviços comuns de engenharia.

Súmula 257 e Acórdão
1381/2018-Plenário

TCU

1.7 Favorecimento indevido de ME e EPP (Quando aplicável)
1.7.1. Houve participação de licitante como microempresa ou empresa de
pequeno porte, com faturamento superior ao limite no ano anterior ou no
ano de realização da licitação, amparada por declaração com conteúdo
falso?

Acórdãos
TCU
1797/2014,
1104/2014, 922/2014, 824/2014,
1552/2013, todo do Plenário

1.7.2 Foi constatada participação simultânea de empresas coligadas em
licitação afronta a legislação quando evidenciado que a empresa de
maior porte - não enquadrada como microempresa ou empresa de
pequeno porte - busca usufruir indiretamente dos benefícios da Lei
Complementar 123/2006 por meio da sociedade de pequeno porte?

Acórdão TCU 2978/2013-Plenário

2. Edital Restritivo
Checklist elaborado por Kleberson Souza

19

Procedimentos

Base Legal

S N N/A

2.1.1. O edital proíbe apresentação de documentos pela via postal, fax,
telegrama ou e-mail?

Acórdão nº 2266/2011 – TCU
Plenário e Acórdãos TCE/MT nº
1.199/2014 – TP e 3.280/2015 – TP.

2.1.2. A previsão orçamentária é inadequada?

Art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei
8.666/1993; Acórdãos 4910/2013
TCU-2a Câmara

2.1.3. Havendo recurso federal, deixou-se de adotar o pregão eletrônico
sem justificativa?

Art. 1º do Decreto 5.450/2005;
Acórdãos 1.455/2011 e 1.631/2011TCU – Plenário

2.1.4. Falta parecer jurídico no processo e/ou o parecer é genérico, sem
a demonstração da efetiva análise do edital e dos anexos?

Art. 38, parágrafo único, da Lei
8.666/1993; Acórdão nº 689/2013 - P,
Acórdão TCE/MT nº 471/2016 – TP.

2.1.5. Exige-se indevidamente que comprovante de compra do edital
faça parte dos documentos de habilitação?

Acórdãos TCU 3192/2016-Plenário;
Acórdão TCE/MT 3.047/2015 – TP.

2.1 Preâmbulo

2.2. Condições de Participação
2.2.1. O edital veda a participação de consórcios sem a devida
motivação?

Acórdão n.º 2303/2015 – P; Acórdão
TCE/MT 949/2014 – TP.

2.2.2. Há proibição de participação de empresa em litígio judicial com a
Entidade?

Lei 8.666/1993, §5º do art. 30;
Acórdãos
nº
2.434/2011-TCUPlenário, 1.336/2010-TCU.

2.2.3. Para obter o edital, exige-se valor incompatível com o custo de
reprodução gráfica? O acesso ao edital é garantido de forma inadequada?

Art. 32, §5 da LGL, Acórdão
3014/2015-TCU-P, 2749/2011-TCUP

2.2.4. O ato convocatório estabelece cláusulas desnecessárias ou
inadequadas, que restrinjam o caráter competitivo do certame?

Acórdãos
TCU
1.028/2011,
354/2008 e 3192/2016, todos do
Plenário.

2.2.5. Houve proibição de participação de empresas com sócios em
comum ou empresas de mesmo grupo econômico? (Exceto convite e
dispensa de licitação).

Art. 9, III da LGL; Acórdão TCU
3108/2016-1ªC e Acórdão TCE/MT
158/2016 – SC.

2.2.6. Exige-se, na fase de habilitação ou de classificação, amostras a
todos os licitantes, quando o correto deveria ser apenas na fase de
classificação, do licitante provisoriamente em primeiro lugar?

Acórdãos 1.291/2011-TCU-Plenário,
2.780/2011-TCU-2a
Câmara,
4.278/2009-TCU-1a
todos
do
Plenário do TCU.

2.2.7. Foi vedada a participação de empresa em recuperação judicial?
Obs.: A certidão positiva não implica imediata inabilitação, podendo ser
aceito, desde que a empresa tenha plano de recuperação judicial

PARECER
AGU
no
04/2015/CPLC/DEPCON5U/PGF/A
GU, 12/05/2015 e acórdão TCU no
8272/2011 – 2 Câmara)

Checklist elaborado por Kleberson Souza

20

Procedimentos

Base Legal

S N N/A

2.2.8. Servidor público em cargo de influência sobre a licitação
(Parecerista, cpl/pregoeiro, autoridade competente, orçamentista, etc.)
participa, mesmo que indiretamente, do certame?

Art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/1993;
Acórdão
nº
1793/2011-TCUPlenário; Consulta nº 5/2016-TP do
TCE/MT.

homologado.

2.3. Habilitação Jurídica
2.3.1. Exige-se alvará de funcionamento que comprove localização
específica do licitante?

Acórdão 855/2009-TCU-P, Acórdão
TCE/MT 1.199/2014-TP e Acordão
TCE/MT 3.047/2015 – TP.

2.3.2. Foi exigida indevidamente certidão simplificada expedida pela
junta comercial do estado da sede da licitante?

Ac. TCU 1778/2015 – P; Ac.
7856/2012 – Segunda Câmara.

2.3.3. Foram aceitos como válidos atestados de capacidade técnicooperacional que dizem respeito a serviços executados em data anterior à
alteração do contrato social?

Acórdão TCU nº 642/2014 – Plenário

2.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista
2.4.1. Exige-se “quitação” em vez de “regularidade” fiscal?

Art. 29, III, Lei no 8.666/93; Súmula
TCU nº 283, de 26/06/2013; Acórdão
35/2015 – SC do TCE/MT.

2.4.2. Exige-se indevidamente certidão negativa de “débito salarial ou
infrações trabalhista”?

Acórdão TCU 3088/2010 e 951/2007,
ambos do Plenário

2.4.3. Foi exigida indevidamente Certidão de Regularidade Sindical e
Guias de Recolhimento de sindicato?

Acórdãos do TCU no 697/2006-P,
3.088/2010-P e 951/2007-Plenário.

2.5. Qualificação Técnica
2.5.1. Exige-se certificado de qualidade que não é obrigatório por lei?
(Exemplos: ISO, ABIC, etc.).

Acórdãos
539/2015,
381/2009,
1542/2013 e 3291/2014, todos do
Plenário do TCU.

2.5.2. Exige-se número mínimo, máximo ou fixo de atestados?

Acórdão
TCU
1.949/2008,
1.780/2009, ambos do plenário e
Acórdão TCE/MT 1.158/2014 – TP.

2.5.3. O edital exigiu comprovação de quantitativo mínimo de serviços
prestados superiores a 50% do quantitativo a executar?

Acórdãos do TCU nº 1.284/2003,
2.088/2004, 2.656/2007, 2.215/2008
e 3070/2013, todos do Plenário.

2.5.4. O edital vedou o somatório de atestados para comprovação da
quantidade mínima de serviço compatível com o objeto licitado sem
justificativa?

Acórdãos TCU nºs 1.898/2006,
170/2007 e 13.260/2011, todos do
Plenário

2.5.5. Foi exigida qualificação técnica em relação a parcelas pouco

Inciso I do § 1º do art. 30 da Lei n.º
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Procedimentos

Base Legal

S N N/A

relevantes do objeto licitado?

8.666/93; Súmula TCU 263/2011.

2.5.6. O edital proibiu a apresentação de atestados emitidos por empresas
do mesmo grupo econômico?

Acórdão TCU 451/2010 e Acórdão 2.241/2012, ambos do plenário.

2.5.7. A qualificação técnica exige profissional do quadro permanente,
restringindo a forma de comprovar esse vínculo (somente carteira de
trabalho, por exemplo), sem permitir que se comprove por meio de
contrato de trabalho regido pela legislação civil comum?

Acórdão TCE/MT 164/2015 – SC e
471/2016 - TP; Acórdãos TCU,
3.291/2014, 1.447/2015 e 872/2016,
todos do Plenário.

2.5.8. Exige-se carta de solidariedade ou credenciamento do
fabricante do produto?

Acórdão nº 1.805/2015 – Plenário e
1.350/2015 – Plenário

2.5.9. Foi exigida indevidamente que os atestados
acompanhados de cópias de notas fiscais ou contratos?

Ac TCU 1224/2015 e 944/2013 - P

estejam

2.5.10. Há exigências de quantidade mínima de serviços a executar para
comprovar capacidade técnico-profissional?

Acórdãos do TCU nº 2.882/2008,
1873/2015, 2605/2016, todos do
Plenário.

2.5.12. Houve exigência de que a visita técnica fosse realizada somente
pelos responsáveis técnicos da licitante?

Acórdãos TCU nº 2299-2011 –
Plenário, Acórdãos TCE/MT nº
2.333/2014 – TP

2.5.12. Há exigência indevida de visto junto ao CREA do local de
execução da obra?

Art. 58 da Lei nº 5.194/1966;
Acórdão TCU 1328/2010 - P

2.5.12. Foi exigida comprovação de propriedade, disponibilidade ou
localização prévia de equipamentos ou outros elementos antes da
licitação?

Art. 30, § 6º, da Lei 8.666/1993;
Acórdãos 381/2009, 2915/2013 e
1265/2009 - Plenário do TCU.

2.5.13. Foi exigido atestado com limitação de tempo? Por exemplo,
comprovação que já executou serviço compatível nos últimos 5 anos.

Acórdão
Câmara

2.5.14. Foi exigido comprovação de qualificação técnica de parcelas do
objeto da licitação que poderão ser objetos de subcontratação? LGL,
art. 3°, §1°, I, da Lei 8.666/93.

Art. 3°, §1°, I, da Lei 8.666/93;
Acórdão TCU 6219/2016-Segunda
Câmara.

TCU

2205/2014

–

2ª

2.6. Qualificação Econômico-Financeira
2.6.1. Exige-se cumulativamente garantia de participação E (capital
social ou patrimônio líquido mínimo)?

Súmula TCU nº 275.

2.6.2. Exige-se capital social integralizado?

Acórdão TCU nº 1944/2015,
1842/2013,– ambos do Plenário

2.6.3. A garantia de proposta (1%) e/ou capital social mínimo/Patrimônio
Líquido (10%) superaram os percentuais máximos fixados na lei?

Art. 31, §3o, da Lei 8.666/1993;
Acórdãos
8140/2012-TCU-2ªC,
1.335/2010-TCU-Plenário

2.6.4. Foi exigida fotocópia integral do livro diário das empresas?

Ac TCU 2962/2015 - P
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Procedimentos

Base Legal

S N N/A

2.6.5. Exige-se certidão negativa de Corregedoria de Justiça?

Artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal; Acórdão TCU
nº 768/2007 – Plenário.

2.6.6. Os índices contábeis são incomuns e estão acima de valores
usuais (por exemplo, acima de 1,5 ou Grau de Endividamento de no
máximo 0,3)? Caso contrário, falta justificativa razoável?

Súmula TCU 289/2016.

2.6.7. Exige-se certidão negativa de protesto?

Acórdãos TCU 1.336/2010-Plenário;
Acórdão 53/2016 – SC e 2.333/2014
– TP do TCE/MT.

2.6.8. Exige-se declaração de idoneidade financeira?

TCU Ac 2056/2008-P, 2179/2011-P.

2.7. Critérios para Julgamento
2.7.1. Nos processos realizados na modalidade convite, há pelo menos
três propostas válidas?

Art. 22, §§ 3o e 7o, da Lei
8.666/1993;
Súmula/TCU
248;
Súmula do TCE/MT 04/2013.

2.7.2. Nos processos realizados na modalidade convite, foram
convidadas licitantes cujo ramo de atividade econômica seja
incompatível com o objeto de licitação?

Acórdãos 1.313/2011-TCU-Plenário,
e
3.472/2007-TCU-2a
Câmara;
Acórdão nº TCE/MT 179/2015-PC.

2.7.3. O edital deixou de fixar critério de aceitabilidade de preços
unitário e global?

Art. 40, inciso X, da Lei 8.666, de
1993; Súmula nº 259/2010 do TCU

2.8. Condições de Pagamento
2.8.1. Consta cláusula no edital de licitação prevendo a realização de
pagamento antecipado sem observância dos pressupostos fixados pelo
TCU?

Art. 62 da Lei 4.320/1964; Resolução
de Consulta TCE/MT nº 50/2011 e
3/2016 – TP

3. Publicidade Precária
3.1. A publicidade do certame é insuficiente ou inadequada ou há
redução do prazo útil mínimo da modalidade?

Artigo 21, §§ 2º e 3º, da Lei 8666/93,
TCU Decisão 233/1996–1C

3.2. Deixou-se de publicar os editais e resultados, bem como todos os
contratos celebrados no sítio oficial da entidade?

Lei nº 12.527/2011, arts. 3°, I a V, 5º,
7º, VI, e 8º, §1º, IV, e §2º; Acórdão
TCU nº 2622/2015-Plenário.

3.3. Nas concorrências e tomadas de preço, a Entidade deixou de
publicar o aviso do edital em jornal diário de grande circulação?

Acórdãos 227/2007-TCU-Plenário;
Resolução de Consulta no 27/2012 do
TCE-MT;
Acórdão
TCE/MT
142/2016 – SC.

4. Simulação/Montagem de Processos Licitatórios
4.1 Os documentos da licitação (pesquisa de preço, documentos de
habilitação, propostas, etc.) apresentam indícios de simulação/montagem

Acórdão TCU nº 888/2011 –
Plenário;
Acordão
1107/2014-
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Procedimentos
do processo de contratação?

Cuiabá-MT, ____/____/_______

Base Legal

S N N/A

Plenário do TCU; Acórdão
228/2002 – Plenário do TCU.

nº

Auditor/servidor responsável pela análise (nome e assinatura)

Conheça nossos cursos em: www.3rcapacita.com.br
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4. Checklist: Fase Externa da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANAL DO
NORTE/MT

LICITAÇÃO

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

01/07/2020

Rev. 01

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

CHECKLIST – FRAUDES EM LICITAÇÃO – FASE EXTERNA
Objetivo: Garantir que os trabalhos de detecção e prevenção de fraudes na fase externa da licitação sejam executados de forma
objetiva, eficiente e padronizados.
Resposta desejada = Não em todos os quesitos.

Procedimentos

Base Legal

S N N/A

1. Julgamento Negligente, Conivente ou Deficiente – Todas as modalidades e objetos
Diretrizes para combater conluios –
1. Há erros semelhantes nos documentos ou cartas de proposta
OCDE., Acórdão TCU nº 888/2011 –
apresentadas por empresas diferentes, tais como erros ortográficos e
Plenário e RE 68.006-MG do STF.
gramaticais?
Diretrizes para combater conluios –
2. As propostas de empresas diferentes apresentam caligrafia ou tipo de
OCDE, Acórdão TCU nº 888/2011 –
letras semelhantes, ou utilizam formulários ou papel timbrado similares
Plenário e RE 68.006-MG do STF.
ou mesmo padrão de apresentação?
Diretrizes para combater conluios –
3. Os documentos das propostas de um concorrente fazem referência
OCDE, Acórdão TCU nº 888/2011 –
expressa às propostas de outros concorrentes ou utilizam o cabeçalho ou
Plenário e RE 68.006-MG do STF.
número de fax de outro concorrente?
Diretrizes para combater conluios –
4. As propostas de empresas diferentes contêm erros de cálculo
OCDE.
semelhantes?
Diretrizes para combater conluios –
5. Os envelopes de empresas diferentes têm carimbos postais ou marcas
OCDE.
de registo postal semelhantes?
Diretrizes para combater conluios –
6. Há coincidência exata dos prazos de validade das propostas de preço
OCDE, Acórdão TCU nº 888/2011 –
e/ou de validade dos produtos/serviços, sem que qualquer exigência a esse
Plenário e RE 68.006-MG do STF.
respeito houvesse sido formulada no instrumento convocatório?
Diretrizes para combater conluios –
7. As empresas participantes existem juridicamente junto ao órgão
OCDE, Acórdão TCU nº 888/2011 –
fiscal? Avaliar a existência jurídica das empresas participantes do
Plenário e RE 68.006-MG do STF.
certame, pesquisando seus dados nas bases do Sistema de CNPJ da SRF
(http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva
_solicitacao.asp), seja na internet, seja nos sistemas da Rede Serpro
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(Acesso restrito).
Diretrizes para combater conluios –
8. Foi constatada a inexistência de vínculos empregatícios da empresa?
OCDE, Acórdão TCU nº 888/2011 –
Consultar a base de dados da Relação Anual de Informações Sociais –
Plenário e RE 68.006-MG do STF.
RAIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS e GFIP - Guia
de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (Acesso
Restrito) para confirmar a existência de empregados registrados pela
empresa. A inexistência de vínculos empregatícios pode ser indicativo de
fraude na emissão de atestados de capacidade técnica, especialmente em
contratação de serviços terceirizados e ainda, de inidoneidade das
informações presentes nos demonstrativos contábeis.
Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário
9. Houve identificação de relacionamentos entre os licitantes? Verificar
e RE 68.006-MG do STF.
possíveis relacionamentos entre os licitantes, tais como: endereços,
telefones e e-mails em comum presentes nos documentos de habilitação
da empresa; mesmo responsável técnico registrado no CREA
(http://www.crea-mt.org.br/profissionais/consultar_profissional.php); data
de constituição da empresa próxima da data do certame e área de atuação
incompatível
(http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva
_solicitacao.asp); etc.
Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário
10. A empresa de engenharia (Obras) encontra-se inativa no CREA?
e RE 68.006-MG do STF.
Analisar se a empresa de engenharia encontra-se ativa no CREA
(http://www.crea-mt.org.br/empresas/consultar_empresa.php), pois sua
inatividade pode indicar a não autenticidade dos atestados de capacidade
técnica apresentados pela empresa.
Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário
11. Os selos presentes nos documentos de habilitação e proposta de preços
e RE 68.006-MG do STF.
são autênticos? Consulta ao site do Tribunal de Justiça/Cartório
competente para verificação da autenticidade dos selos presentes nos
documentos de habilitação e proposta de preços da empresa vencedora,
especialmente quando o tempo de emissão do documento é requisito
habilitatório (http://www.tjmt.jus.br/selos).
Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário
12. Há participação, ainda que indiretamente, de servidores do
e RE 68.006-MG do STF.
próprio órgão/entidade contratante? Verificar no Sistema de CNPJ da
Receita Federal e RAIS se o servidor ou dirigente do órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação faz parte do quadro societário da
empresa contratada.
Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário
13. Houve contratação de MEE ou EPP com faturamento do ano
e RE 68.006-MG do STF.
anterior superior ao limite e que tenha usado benefícios ilegalmente?
Consultar o Portal da Transparência para certificar se a ME ou EPP
participante que utilizou lance de desempate na licitação (ou participou de
licitação exclusiva para MEE/EPP) obteve faturamento no exercício
anterior dentro do limite definido na legislação para usufruir do benefício
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecid
o.asp?TipoPesquisa=2&Ano=2015).
Acórdãos 1028/2010-TCU-Plenário,
14. Há participação em licitação reservada a microempresas (ME) e
2259/2011- TCU-Plenário.
empresas de pequeno porte (EPP) por sociedade que não se enquadra na
definição legal reservada a essas categorias? ou atuam se valendo da
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estrutura empresarial de outra empresa?
Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário
15. A empresa participante da licitação é inidônea para contratar com a
e RE 68.006-MG do STF.
Administração Pública? Consultar os cadastros impeditivos de
contratação, a exemplo do Cadastro Específico de Empresas Inidôneas e
Suspensas
–
CEIS
(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam),
Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa
do
CNJ
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)
e
Cadastro
de
Inidôneos
do
TCU
(https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5:0::NO);
Cadastro
de
Empresas
Inidôneas
da
CGE/MT
(http://www.auditoria.mt.gov.br/age_inidoneas.php);
Cadastro
de
Empresas
Inidôneas
do
TCE/MT
(http://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/index/sid/542); e Controle
de Empresas Penalizadas da entidade.
Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário
16. Há irregularidade nas certidões de habilitação emitidas pelas
e RE 68.006-MG do STF.
licitantes? Verificar a data de emissão das certidões de regularidade
(INSS, FGTS, Certidões Estaduais e Municipais) apresentadas no
processo, para constatar se são válidas e se sua emissão é muito próxima
ou há semelhança nos documentos que possam sugerir que tenham sido
realizadas por uma mesma pessoa ou conjunto de pessoas.
Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário
17. As garantias de proposta/contratuais são inidôneas? Verificar a
e RE 68.006-MG do STF.
idoneidade das garantias de propostas/contratuais, quando apresentadas na
modalidade
seguro-garantia
(https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp),
se houver;
Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário
18. Existem divergências entre assinaturas apostas nos documentos
e RE 68.006-MG do STF.
presentes no processo?
Acórdão TCU nº 888/2011 – Plenário
19. Os sócios que constam do Contrato Social possuem condições
e RE 68.006-MG do STF.
financeiras compatíveis com o cargo, conforme registrado na base de
dados da RAIS e CNIS?
20. Nos processos realizados na modalidade convite, houve instrução com Súmula nº 248 do TCU
menos de três propostas válidas?
Acórdãos 1.313/2011-TCU-Plenário,
21. Nos processos realizados na modalidade convite, foram convidadas
349/2010-TCU-Plenário.
licitantes cujo ramo de atividade econômica seja incompatível com o
objeto de licitação?
22. A Administração descumpriu regras estabelecidas
convocatório, ao qual se encontrava estritamente vinculada?

Cuiabá-MT, ____/____/_______

no

ato

Acórdãos 966/2011-TCU-1a Câmara,
1.308/2010-TCU-Plenário,
2.588/2010-TCU-Plenário.

Auditor/servidor responsável pela análise (nome e assinatura)

Checklist elaborado por Kleberson Souza

27

5. Checklist: Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANAL DO
NORTE/MT

LICITAÇÃO

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

01/07/2020

Rev. 01

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

CHECKLIST – DETECÇÃO E PREVENÇÃO DE FRAUDES EM
CONTRATOS
Objetivo: Garantir que os trabalhos de detecção e prevenção de fraudes em contratos sejam executados de forma objetiva,
eficiente e padronizados.
Resposta desejada = Sim em todos os quesitos

Procedimentos

Base Legal 8.666/93 /Jurisprudência S N N/A
do TCU

1. Formalização
1.1. Houve formalização do Termo de Contrato nos casos
obrigatórios?

Art. 62, caput, da Lei 8.666/93 e Acórdãos
(Concorrência, tomada de preços, pregão, dispensa e 2.720/2011-TCU-1a Câmara, 4.767/2011inexigibilidade com valores compreendidos nos limites da TCU-1a Câmara
concorrência e TP e contratações com previsão de “assistência
técnica” ou “entrega futura”)
1.2. O contrato contempla todas as cláusulas necessárias Art. 55 da Lei nº 8.666/1993, Acórdãos
previstas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, 3.131/2010-2a Câmara, 1.854/2009-Plenário,
especialmente as cláusulas de despesa e penalidades?
Acórdãos 536/2011-TCU-Plenário, 137/2010TCU-1a Câmara.
Art. 65 da Lei n. º 8.666/93 e Acórdãos nº
1.3. Foi constatada execução de serviços com a respectiva
1.808/2008, 1.746/2009 e 3.131/2010, todos do
formalização de contrato ou aditivo contratual?
Plenário e Acórdão 32/2007- Segunda Câmara
1.4. A minuta do contrato e aditivo foi aprovada pela Assessoria
ou Procuradoria Jurídica?
Art.38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993

2. Duração e prorrogação
2.1. A vigência do contrato foi estabelecida por tempo Art. 57, § 3º da Lei nº 8.666/1993,
determinado?
Súmula/TCU 191 e Resolução de Consulta
TCE/MT no 13/2015 - TP
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2.2. Nas prorrogações contratuais, houve demonstração de sua Inciso II do art. 57 da Lei no 8.666/93; acórdão
TCU no 1913/2006 – Segunda Câmara e
vantajosidade?
acórdão TCE/MT no 1.172/2014 e 45/2015,
ambos do Tribunal Pleno.

3. Publicidade
3.1. A publicação resumida do contrato na imprensa oficial Art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993
ocorreu até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua e
Acórdãos
400/2010-TCU-Plenário,
assinatura?
4.016/2010-TCU-2a Câmara, 277/2009-TCUPlenário
3.2. A entidade publicou informações do contrato em seu sítio
Lei 12.527/2011 e Ac TCU 2622/2015 - P
oficial, de acordo com a Lei 12.527/2011?

4. Execução
4.1. Ha compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e Art. 65 a 76 da Lei n. 8666/93
as especificações ajustadas no contrato?
4.2. Não houve sub-rogação de direitos e obrigações de parte do Acórdãos
753/2011-TCU-Plenário,
Contrato para outra empresa?
1.151/2011-TCU-2a Câmara, Resolução de
Consulta TCE/MT 04/2008
4.3. A subcontratação parcial foi realizada com previsão no edital Artigo 72 da Lei 8.666/1993 e Acórdãos
de licitação e no contrato, e somente após autorização formal da 717/2011-TCU-2a Câmara, 748/2011-TCUadministração?
Plenário; Resolução de Consulta no 04/2008
4.4. O empenho foi emitido antes da realização da despesa?

Lei n. º 4.320/64, em seu art. 60 e Acórdão
TCU 599/20017 - P

Art. 61, 62 e 63 da Lei 4.320/1964; Acórdão
4.5. Os documentos fiscais evidenciam que os serviços foram TCE/MT no 3489/2015 – TP e no 39/2014 –
prestados ou que os materiais foram entregues?
PC

4.6. Está sendo verificada a regularidade fiscal da contratada Súmula TCE/MT no 009, Acórdão TCU
antes da emissão do pagamento, inclusive regularidade 2254/2008 – P e Acórdão nº 1.054/2012 – P
trabalhista?
4.7. Os pagamentos foram realizados somente após a execução
Art. 62 da Lei 4.320/1964 e Resolução de
do objeto, sendo vedado o pagamento antecipado?
Consulta TCE/MT no 50/2011 e 3/2016 - TP,
ON AGU no 37/2011 e Acórdão 406/2011 e
1.341/2010-TCU- Plenário
RMS nº 24953/CE do STJ, Acórdão nº
4.8. O contrato não prevê retenção de pagamento em razão de 964/2012-P, Acórdão TCE/MT no 700/2003 e
Parecer PGFN nº 2016/2009
ausência de regularidade da contratada?
4.9. No caso de contratação de prestador de serviço pessoa física, Lei n. 8.212/91
foram previstos no contrato pagamentos da contribuição
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previdenciária (INSS patronal e retenções) e de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF)?
4.10. No momento da contratação e durante a execução do
contrato, o contratado, pessoa jurídica, não se encontrava em Art. 195, §3° da Constituição Federal
débito com o sistema da seguridade social?
4.11. Nos contratos de prestação de serviços, a repactuação
ocorreu após o interregno mínimo de um ano da data limite para
apresentação das propostas ou da data do acordo, convenção ou
dissídio coletivo de trabalho, vigente à época da apresentação da Acórdãos TCU 1.621/2011-TCU-1a Câmara,
2.548/2011-TCU-1a Câmara
proposta?

5. Fiscalização
5.1. Foi formalmente designado pela Administração
representante para realização da tarefa de fiscalização do
Contrato (gestor de contrato, fiscal técnico, administrativo e
setorial) em conformidade com o art. 67, da Lei nº 8.666/93 e art.
40, da IN 05/2017?
5.2. A execução do Contrato foi efetivamente acompanhada e
fiscalizada, em conformidade com o art. 67, § 2, do art. 41, da IN
05/2017 e da Lei nº 8.666/93?
5.3. A organização elaborou Manual de Fiscalização de
Art. 67, 68 da Lei 8666/93 e Jurisprudência do
Contrato?
TCU e TCE/MT
5.4. Existe segregação de função entre o Recebimento Provisório,
a cargo dos fiscais de contrato e o Recebimento Definitivo?
5.5. A organização elaborou Plano de Fiscalização do Contrato e
Plano de Inserção?
5.6. Os documentos de registro e comunicação do fiscal e gestor
de contrato (checklist, modelos de relatórios de recebimento
provisório e definitivo, notificação da empresa, etc.) estão
padronizados?
5.7. Existe normativo de penalização das empresas?

6. Alteração Contratual
6.1. Os aditivos contratuais observaram o percentual estabelecido Lei 8.666/1993, em seu art. 65, § 1º e Acórdãos
na Lei nº 8.666/93?
521/2011-TCU-Plenário,
318/2010-TCUPlenário; Resolução de Consulta TCE/MT no
45/2011 e acórdão TCE/MT no 2815/2014 TP

7. Atualização do valor do contrato
7.1. As alterações de valor (repactuação, reajuste de preços e
revisão) guardam conformidade com as condições e limites IN 05/2017, LEI 8666/93
estabelecidos no art. 53 e seguintes, da IN 05/2017, Lei nº
8.666/93 e jurisprudência do TCU?
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7. Garantia Contratual
7.1. A garantia contratual foi apresentada nas modalidades
Art. 56 da Lei nº 8.666/93 e Acórdão TCU nº
previstas no art. 56 da lei n. 8666/93?
1.981/2009 – Plenário
7.2 A garantia apresentada prevê cobertura para encargos
Súmula nº 331 do TST e STF: ADC 16/DF
trabalhistas e previdenciários nos contratos de prestação de
serviços?
7.3. O valor da garantia foi atualizado nos acréscimos, supressões Acórdão TCU no 3404/2010 – Plenário e
2372/2013 – Plenário
e aditamentos do contrato?

7.4. A garantia foi apresentada antes da efetiva celebração do Acórdão nº 1883/2011 – 1ª Câmara
contrato? Obs.: Exceto em Seguro-Garantia e Fiança Bancária

8. Recebimento Provisório e Definitivo
Art. 75 da Lei nº 8.666/93 e Acórdão TCU no
8.1. Em se tratando de compras e serviços, houve recebimento 2342/2016 – Plenário
provisório e definitivo?
8.2. Há segregação de função entre o recebimento provisório e o Acórdão nº 1679/2015 – TCU – Plenário e
inciso I, do art. 50, da IN MPDG nº 05/2017
definitivo?

Cuiabá-MT, ____/____/_______

Servidor responsável pela análise (nome e assinatura)
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6. Checklist: Licitação e contrato de serviços de limpeza

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANAL DO
NORTE/MT

LICITAÇÃO

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

01/07/2020

Rev. 01

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

CHECKLIST – Licitação e Contrato de Serviços de Limpeza e Conservação
Objetivo: Garantir que os trabalhos de avaliação de licitação de serviços de limpeza e conservação sejam executados de forma
objetiva, eficiente e padronizados.

Resposta desejada = Não em todos os quesitos.
Procedimentos

Base Legal

S N N/A

1. Planejamento da Contratação
1.1 Dimensionamento das áreas
1.1.1 Verificar se o processo de contratação foi realizado sem o
dimensionamento de todas as áreas a serem limpas (áreas internas, áreas
externas, esquadrias externas, fachadas envidraçadas, classificadas segundo as
características dos serviços a serem executados, periodicidade, turnos e
jornada de trabalho necessários etc.)

Lei 8.666/1993, art. 6o, inc. IX,
alínea ‘f’, e art. 7o, § 4o e
Acórdão TCU no 2902/2015 –
Plenário e IN 05/2017( Anexo V
e VI)

1.2 Estudo de Produtividade
1.2.1 Verificar a contratação foi efetuada sem estudo de produtividade nos
serviços de limpeza e conservação da Unidade que serviram de parâmetro para
definição do quantitativo contratado, sabendo-se que quanto maior a
produtividade menor o valor contratado. (O balizamento atual da APF é a
produtividade da IN 05/2017). Observar se o estabelecimento da
produtividade e frequência de limpeza das áreas observa as diferentes
características destas, já que se pode adotar produtividades e frequências
diferentes a partir da utilização de cada área a ser limpa. Ex: área interna: área
de escritório (uso constante) versus área de auditório (uso eventual), caso em
que se poderia adotar a mesma produtividade, contudo com frequências
diferentes.

IN 05/2017( Anexo V e VI);
Caderno Logística para Serviços
de Limpeza para Mato Grosso e
Acordão TCU no 2902/2015 –
Plenário

1.3 Estimativa de Materiais e Equipamentos
1.3.1 Verificar se a quantidade de material prevista no TR foi elaborada sem
memória de cálculo que justifique seu quantitativo. Deve existir uma relação
entre a área ser limpa, a frequência e a quantidade de material e equipamentos.

IN MPDG 5/2017, em seu art.
24, §1; Caderno Logística para
Serviços de Limpeza para Mato
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Procedimentos

Base Legal

S N N/A

Grosso; princípio da eficiência
(CF, art. 37, caput); Lei
8.666/93, art. 6, IX, f, e art.7o,
§4o.

1.3.2 Avaliar se a especificação dos materiais está definida de forma imprecisa
e inadequada.

Súmula 177 do TCU; IN MPDG
5/2017, em seu art. 24, §1;
Caderno Logística para Serviços
de Limpeza para Mato Grosso;
princípio da eficiência (CF, art.
37, caput); Lei 8.666/93, art. 6,
IX, f, e art.7o, §4o.

1.4 Julgamento por item
1.4.1 Nas contratações de limpeza realizada em conjunto com outros objetos,
como contratação de recepcionista, secretariado, apoio administrativo, a
organização parcelou indevidamente o objeto, adotando critério de julgamento
menor preço por item?

Acórdão 1214/2013 – P do TCU

1.5 Planilha de Custo e Formação de Preços
1.5.1 - Avaliar se existe permanência indevida de aviso prévio trabalhado
em contrato de serviço continuado após o primeiro ano de sua execução.

Item 9, do anexo IX, da
Instrução Normativa MPDG no
05/2017; Lei 12.506/2011;
Acórdãos TCU 1.186/2017,
1586/2018 e 3.006/2010.

1.5.2 - Verificar se o percentual de férias e 13º salário são superiores ao
limite estabelecido na legislação e na jurisprudência do Tribunal de Contas da
União.

Art. 129 da CLT e art. 7º, inciso
XVII, da Constituição Federal;
Lei nº 4.090, de 13 de julho de
1962.

1.5.3 - Verificar se consta previsão indevida de dotação específica em planilha
de custos para cobrir despesas com treinamento/reciclagem de pessoal.

Acórdão do TCU nº 362/2007Plenário e Acórdão nº 592/2010
- Plenário

1.5.4 - Avaliar se a organização deixou de excluir em janeiro de 2020 o
percentual de contribuição adicional de 10% sobre a multa do FGTS.

Art. 12 da Lei nº 13.932, de 11
de dezembro de 2019

1.5.5 - Verificar se a planilha de custo contém o item reserva técnica, em
caso positivo, identificar qual a sua motivação e o evento coberto de modo a
evitar pagamento em duplicidade para o mesmo fato. Caso identifica a
duplicidade deverá ser realizada revisão contratual com base no Art. 65 § 5º
da Lei nº 8.666 e se for o caso promover a glosa dos valores pagos
indevidamente.

Acórdãos TCU 3006/2010Plenário e 3092/2010 - Plenário

1.5.6 - Avaliar se a planilha de custo contém o item Plano de Saúde, em caso
positivo, identificar qual a sua motivação e se os empregados terceirizados
realmente tem o benefício, em caso negativo, providenciar a revisão contratual
e as respectivas glosas.

Convenção
Trabalho
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de

Procedimentos
1.5.7 - Verificar se a Planilha de Custos apresenta itens relacionados com
pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos
não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos
sociais ou previdenciários ou bem como de preços para os insumos
relacionados ao exercício da atividade.
1.5.8 - Verificar se o percentual de ISSQN presente no BDI (Bonificação de
Despesa Indireta) está em desacordo com a legislação do município em que
será realizado os serviços.

1.5.9 - Verificar, no Módulo correspondente a Bonificação de Despesa
Indireta – BDI, o regime tributário informado pela empresa em sua proposta
comercial. Caso as licitantes sejam tributadas pelo regime de incidência
cumulativa de PIS e COFINS esta questão de auditoria não se aplica, contudo
se o regime adotado for de incidência não-cumulativa de PIS e de Cofins não
deve ser admitida a cotação do percentual integral das alíquotas relativas a PIS
(1,65%) e Cofins (7,60%), tendo em vista que as Leis nºs 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 permitem o desconto
de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa
jurídica pagos em etapas anteriores, fazendo com que o valor do tributo
efetivamente recolhido, em relação ao faturamento, seja inferior à alíquota
dessas contribuições, ou seja, a empresa deve apresentar a média das alíquotas
efetivamente recolhidas nos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da
proposta, apurada com base nos dados da Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/PASEP e para a Cofins (EFD-Contribuições), cujos
respectivos registros deverão ser remetidos juntamente com a proposta e as
planilhas.
Caso constatado a cobrança de alíquota integral, a Administração deve
providenciar a adequação do valor do contrato às alíquotas efetivamente
recolhidas pela empresa junto a Receita nos últimos 12 meses, para tanto,
deve solicitar a apresentação da EFD-Contribuições.

Base Legal

Convenção
Trabalho

S N N/A

Coletiva

de

Lei Complementar 116, de 31
de julho de 2003 e Acórdão
155/2006, 1.451/2006 32/2008,
1.851/2009,
1.988/2009,
2.832/2009 e 3.403/2009, todos
do plenário

IN 05/2017( Anexo V e VI);
Caderno Logística para Serviços
de Limpeza para Mato Grosso;
Portaria fixando limites para os
serviços de limpeza da APF em
MT; Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 e Acórdão TCU
2.647/2009 – Plenário

A equipe de auditoria ao identificar tal fato deve emitir Nota de Auditoria
estabelecendo prazo para referida adequação, bem como, inserir no relatório
de auditoria a recomendação para que se inclua nos próximos editais cláusulas
regrando a apresentação da proposta conforme o regime tributário adotado
pela empresa e no que tange a execução contratual, adequar as alíquotas de
PIS e COFINS a média das alíquotas efetivamente recolhidas nos 12 (doze)
meses anteriores a renovação do contrato.

1.6 Edital
1.6.1 Preâmbulo
1.6.1.1 O edital proíbe apresentação de documentos pela via postal, fax,

Acórdão nº 2266/2011 – TCU
Plenário e Acórdãos TCE/MT nº
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Procedimentos
telegrama ou e-mail?

Base Legal

S N N/A

1.199/2014 – TP e 3.280/2015 –
TP.

1.6.1.2. A previsão orçamentária é inadequada?

Art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei
8.666/1993;
Acórdãos
4910/2013 TCU-2a Câmara

1.6.1.3. Havendo recurso federal, nas transferências voluntárias, deixou-se de
adotar o pregão eletrônico sem justificativa?

Art. 1º do Decreto 10.024/2019;
Acórdãos
1.455/2011
e
1.631/2011-TCU – Plenário

1.6.1.4. Falta parecer jurídico no processo e/ou o parecer é genérico, sem a
demonstração da efetiva análise do edital e dos anexos?

Art. 38, parágrafo único, da Lei
8.666/1993;
Acórdão
nº
689/2013 - P, Acórdão TCE/MT
nº 471/2016 – TP.

1.6.1.5. Exige-se indevidamente que comprovante de compra do edital faça
parte dos documentos de habilitação?

Acórdãos TCU 3192/2016Plenário; Acórdão TCE/MT
3.047/2015 – TP.

1.6.2. Condições de Participação
1.6.2.1. O edital veda a participação de consórcios sem a devida motivação?

Acórdão n.º 2303/2015 – P;
Acórdão TCE/MT 949/2014 –
TP.

1.6.2.2. Há proibição de participação de empresa em litígio judicial com a
Entidade?

Lei 8.666/1993, §5º do art. 30;
Acórdãos nº 2.434/2011-TCUPlenário, 1.336/2010-TCU.

1.6.2.3. Para obter o edital, exige-se valor incompatível com o custo de
reprodução gráfica? O acesso ao edital é garantido de forma inadequada?

Art. 32, §5 da LGL, Acórdão
3014/2015-TCU-P, 2749/2011TCU-P

1.6.2.4. O ato convocatório estabelece cláusulas desnecessárias ou
inadequadas, que restrinjam o caráter competitivo do certame?

Acórdãos
TCU 1.028/2011,
354/2008 e 3192/2016, todos do
Plenário.

1.6.2.5. Houve proibição de participação de empresas com sócios em comum
ou empresas de mesmo grupo econômico? (Exceto convite e dispensa de
licitação).

Art. 9, III da LGL; Acórdão
TCU 3108/2016-1ªC e Acórdão
TCE/MT 158/2016 – SC.

1.6.2.6. Foi vedada a participação de empresa em recuperação judicial?
Obs.: A certidão positiva não implica imediata inabilitação, podendo ser
aceito, desde que a empresa tenha plano de recuperação judicial homologado.
1.6.2.7. Servidor público em cargo de influência sobre a licitação (Parecerista,
cpl/pregoeiro, autoridade competente, orçamentista, etc.) participa, mesmo
que indiretamente, do certame?

PARECER
AGU
no
04/2015/CPLC/DEPCON5U/P
GF/AGU, 12/05/2015 e acórdão
TCU no 8272/2011 – 2 Câmara)
Art. 9º, inciso III, da Lei
8.666/1993;
Acórdão
nº
1793/2011-TCU-Plenário;
Consulta nº 5/2016-TP do
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Procedimentos

Base Legal

S N N/A

TCE/MT.

1.6.3. Habilitação Jurídica
1.6.3.1 Exige-se alvará de funcionamento que comprove localização
específica do licitante?

Acórdão
855/2009-TCU-P,
Acórdão TCE/MT 1.199/2014TP e Acordão TCE/MT
3.047/2015 – TP.

1.6.3.2 Foi exigida indevidamente certidão simplificada expedida pela junta
comercial do estado da sede da licitante?

Ac. TCU 1778/2015 – P; Ac.
7856/2012 – Segunda Câmara.

1.6.3.3 Foram aceitos como válidos atestados de capacidade técnicooperacional que dizem respeito a serviços executados em data anterior à
alteração do contrato social?

Acórdão TCU nº 642/2014 –
Plenário

1.6.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista
1.6.4.1 Exige-se “quitação” em vez de “regularidade” fiscal?

Art. 29, III, Lei no 8.666/93;
Súmula TCU nº 283, de
26/06/2013; Acórdão 35/2015 –
SC do TCE/MT.

1.6.4.2 Exige-se indevidamente certidão negativa de “débito salarial ou
infrações trabalhista”?

Acórdão TCU 3088/2010 e
951/2007, ambos do Plenário

1.6.5. Qualificação Técnica
1.6.5.1 Exige-se certificado de qualidade que não é obrigatório por lei?
(Exemplos: ISO, ABIC, etc.).

Acórdãos 539/2015, 381/2009,
1542/2013 e 3291/2014, todos
do Plenário do TCU.

1.6.5.2 Exige-se número mínimo, máximo ou fixo de atestados?

Acórdão TCU 1.949/2008,
1.780/2009, ambos do plenário
e Acórdão TCE/MT 1.158/2014
– TP.

1.6.5.3 O edital exigiu comprovação de quantitativo mínimo de serviços
prestados superiores a 50% do quantitativo a executar?

Acórdãos
do
TCU
nº
1.284/2003,
2.088/2004,
2.656/2007,
2.215/2008
e
3070/2013, todos do Plenário.

1.6.5.4 O edital vedou o somatório de atestados para comprovação da
quantidade mínima de serviço compatível com o objeto licitado sem
justificativa?

Acórdãos TCU nºs 1.898/2006,
170/2007 e 13.260/2011, todos
do Plenário

1.6.5.5 Foi exigida qualificação técnica em relação a parcelas pouco
relevantes do objeto licitado?

Inciso I do § 1º do art. 30 da Lei
n.º 8.666/93; Súmula TCU
263/2011.

1.6.5.6 O edital proibiu a apresentação de atestados emitidos por empresas do

Acórdão
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e

Procedimentos
mesmo grupo econômico?

Base Legal

S N N/A

Acórdão - 2.241/2012, ambos
do plenário.

1.6.5.7 A qualificação técnica exige profissional do quadro permanente,
restringindo a forma de comprovar esse vínculo (somente carteira de trabalho,
por exemplo), sem permitir que se comprove por meio de contrato de trabalho
regido pela legislação civil comum?

Acórdão TCE/MT 164/2015 –
SC e 471/2016 - TP; Acórdãos
TCU, 3.291/2014, 1.447/2015,
1988/2016 e 872/2016, todos do
Plenário.

1.6.5.8 Houve exigência de que a visita técnica fosse realizada somente pelos
responsáveis técnicos da licitante?

Acórdãos TCU nº 2299-2011 –
Plenário, Acórdãos TCE/MT nº
2.333/2014 – TP

1.6.5.9 Exige-se carta de solidariedade ou credenciamento do fabricante do
produto?

Acórdão
Plenário
Plenário

1.6.5.10 Foi exigida indevidamente que os atestados estejam acompanhados
de cópias de notas fiscais ou contratos?

Ac TCU 1224/2015 e 944/2013
-P

1.6.5.11 Há exigências de quantidade mínima de serviços a executar para
comprovar capacidade técnico-profissional?

Acórdãos
do
TCU
nº
2.882/2008,
1873/2015,
2605/2016, todos do Plenário.

1.6.5.12 Foi exigido atestado com limitação de tempo? Por exemplo,
comprovação que já executou serviço compatível nos últimos 5 anos.

Acórdão TCU 2205/2014 – 2ª
Câmara

nº
e

1.805/2015
1.350/2015

–
–

1.6.6. Qualificação Econômico-Financeira
1.6.6.1 Exige-se cumulativamente garantia de participação E (capital social
ou patrimônio líquido mínimo)?

Súmula TCU nº 275.

1.6.6.2 Exige-se capital social integralizado?

Acórdão TCU nº 1944/2015,
1842/2013,– ambos do Plenário

1.6.6.3 A garantia de proposta (1%) e/ou capital social mínimo/Patrimônio
Líquido (10%) superaram os percentuais máximos fixados na lei?

Art. 31, §3o, da Lei
8.666/1993;
Acórdãos
8140/2012-TCU-2ªC,
1.335/2010-TCU-Plenário

1.6.6.4 Foi exigida fotocópia integral do livro diário das empresas?

Ac TCU 2962/2015 - P

1.6.6.5 Exige-se certidão negativa de Corregedoria de Justiça?

Artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal; Acórdão
TCU nº 768/2007 – Plenário.

1.6.6.6 Os índices contábeis são incomuns e estão acima de valores usuais
(por exemplo, acima de 1,5 ou Grau de Endividamento de no máximo 0,3)?
Caso contrário, falta justificativa razoável?

Súmula TCU 289/2016.

1.6.7. Critérios para Julgamento
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Procedimentos

Base Legal

S N N/A

1.6.7.1 Nos processos realizados na modalidade convite, foram convidadas
licitantes cujo ramo de atividade econômica seja incompatível com o objeto
de licitação?

Acórdãos
1.313/2011-TCUPlenário, e 3.472/2007-TCU-2a
Câmara; Acórdão nº TCE/MT
179/2015-PC.

1.6.7.2 O edital deixou de fixar critério de aceitabilidade de preços unitário e
global?

Art. 40, inciso X, da Lei 8.666,
de 1993; Súmula nº 259/2010
do TCU

1.6.8. Condições de Pagamento
1.6.8.1 Consta cláusula no edital de licitação prevendo a realização de
pagamento antecipado sem observância dos pressupostos fixados pelo TCU?

Art. 62 da Lei 4.320/1964;
Resolução de Consulta TCE/MT
nº 50/2011 e 3/2016 – TP

2. Gestão Contratual
2.1 Atualização do valor do contrato (reajuste, repactuação e revisão)
2.1.1 Verificar se houve reajuste de preços, repactuação ou revisão dos preços
por reequilíbrio econômico-financeiro e se o instituto foi utilizado como meio
para auferir vantagem indevida, ocasionando sobrepreço e superfaturamento.
2.1.2 Observar se o reequilíbrio-financeiro do contrato não tem justificativa
amparada em ocorrência de fato imprevisível, ou previsível, porém de
consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do que
foi contratado ou no caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
devendo ser demonstrados quais os itens da planilha de custos estão
economicamente defasados e que estão ocasionando o desequilíbrio do
contrato.
2.1.3 Verificar se a repactuação foi decorrente de iniciativa da organização
quando deveria ser decorrente de pedido formalizado pela empresa contratada,
com demonstração da variação dos custos. Obs.: § 1º É vedada a inclusão, por
ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto
quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, observado o disposto no art. 6º
desta Instrução Normativa.
2.1.4 Avaliar se as repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem
solicitadas durante a vigência do contrato foram objeto de preclusão com a
assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

IN 05/2017( Anexo V e VI); Lei
nº 8666/93; jurisprudência do
TCU

2.1.5 Verificar se a atualização do valor dos materiais e insumos previstos no
contrato está sendo realizada por meio de nova cotação de preços a cada
exercício (o índice, data-base e periodicidade devem estar previstos no edital e
contrato) quando o correto seria por índice de reajuste de preços.

3.2 Fiscalização do Contrato
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Procedimentos

Base Legal

S N N/A

3.2.1. Verificar se o gestor deixou de designar formalmente um representante
ou uma equipe para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato ou
assumiu o risco pela má ou irregular execução do objeto.
Deve haver designação formal do gestor de contrato e fiscal técnico,
administrativo e setorial, com seus respectivos substitutos (Art. 42, da IN
05/2017) Em caso positivo, verificar se o fiscal (ais) possui (em) a experiência
técnica necessária ao acompanhamento e controle do serviço que está sendo
executado.
3.2.2. Verificar se na indicação de servidor não foram considerados a
compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização,
o quantitativo de contratos por servidor e a sua capacidade para o desempenho
das atividades (§2, do art. 41, da IN 05/2017).
3.2.3. Avaliar se a organização deixou de designar formalmente preposto da
empresa contratada (art. 44, da IN 05/2017)
3.2.4. Verificar se o contrato foi executado sem reunião inicial com a
contratada para apresentação do plano de fiscalização e registrado em ata.
3.2.5. Com base nos registros (processo de fiscalização) procedidos pelo
representante da Administração, em cadastro ou controle auxiliar, quanto às
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, verificar as medidas
para regularização das faltas ou defeitos não foram corrigidas pela
organização.
3.2.6. Avaliar se não foi elaborado relatório final acerca das ocorrências da
fase de execução do contrato, após a conclusão da prestação do serviço.
3.2.7. Verificar se não há segregação de funções entre o recebimento
provisório (fiscais de contrato) e o definitivo (gestor de contrato)

IN 05/2017( Anexo V e VI); Lei
nº 8666/93; jurisprudência do
TCU; Enunciado 331 do TST e
STF ADC 16

3.2.8. Checar se no recebimento provisório o fiscal deixou de elaborar
relatório circunstanciado, contendo registro, análise e conclusão das
ocorrências na execução do contrato, em relação a fiscalização técnica e
administrativa.
3.2.9. Analisar se no recebimento definitivo pelo gestor do contrato deixou-se
de realizar análise dos relatórios emitidos pelos fiscais; emitido termo
circunstanciado; e comunicado a empresa para emitir a nota fiscal (art. 50, da
IN 05/2017)
3.2.10. Verificar se a fiscalização não é feita com base em amostragem ou por
análise documental e a efetividade dos controles adotados.

3.3 Pagamentos Contratuais
3.3.1. Verificar se os pagamentos não são decorrentes de Acordo de Nível de
Serviços - ANS ou Instrumento de Medição de Resultados - IMR.
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Procedimentos

Base Legal

S N N/A

3.3.2. Verificar, por amostragem, nos processos de pagamento se deixaram de
exigir as certidões para comprovação da regularidade junto aos órgãos
competentes.
3.3.3. Verificar se no pagamento das obrigações relativas a prestação de
serviços não foi obedecida a estrita ordem cronológica das datas de suas
exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e
mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente
publicada.
3.3.4. Verificar se houve pagamento antecipado de fornecimento de materiais
e prestação de serviços, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.
3.3.5. Verificar a existência de pagamentos sem cobertura de termo contratual
formalizado – sob qualquer forma legalmente admitida.
3.3.6. Verificar se os pagamentos foram efetuados descumprindo as condições
estipulados no edital e no contrato e Regulamento de Licitações e Contratos.

Cuiabá-MT,
____/____/_______

IN 05/2017( Anexo V e
VI); Lei nº 8666/93;
jurisprudência do TCU

Auditor/servidor responsável pela análise (nome e assinatura)
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7. Checklist: Auditoria de medicamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANAL DO
NORTE/MT

LICITAÇÃO

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

01/07/2020

Rev. 01

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

CHECKLIST – ANÁLISE DE PROCESSO DE COMPRAS DE
MEDICAMENTOS
Objetivo: Garantir que os trabalhos de avaliação de compras de medicamentos sejam executados de forma objetiva, eficiente e
padronizados.

Resposta desejada = Não em todos os quesitos.
Procedimentos

Base Legal

S N

1. Projeto “Mágico”
1.1 Especificação Direcionada/Restritiva
1.1.1 O objeto licitado está definido de forma imprecisa e insuficiente? Obs.:
Medicamentos devem ser referenciados em licitação pelo: Princípio ativo (ex.:
dipirona sódica); Concentração (ex.: 500 MG); Forma Farmacêutica (ex.:
comprimido)

Lei 9.787/99; art. 14 da Lei
nº 8.666/1993; Súmula/TCU
nº 177.

1.1.2. Há indicação de marca no Termo de Referência (TR) sem justificativa?
Obs.: A indicação de marcas pode ocorrer por meio da descrição do nome
comercial do produto (ex: Ritalina, quando o correto seria o princípio ativo
Cloridrato de Metilfenidato) ou pela discriminação da Unidade de
Fornecimento no TR (ex: Caixa com 80 cápsulas).

O art. 7º, § 5º, da Lei nº
8.666/1993; Acórdãos TCU
559/2017 e 2.162/2019,
ambos do Plenário.

1.2 Vinculação do autor do TR com o licitante
1.2.1 O autor do Termo de Referência participa, ainda que indiretamente, da
licitação? Obs.: O autor do TR não pode ter vínculo de parentesco até o 3º grau
com sócio de empresa (art. 9º, § 3º, da Lei 8.666/93) participante, pois neste
caso o agente público dispõe de cargo que possa influenciar a licitação.

O art. 9º, I, da Lei
8.666/1993;
Acórdãos
486/2011-TCU-1a Câmara,
Resolução de Consulta
TCE/MT 05/2016, acórdão
TCE/MT 21/2019 e acórdão
TCU 3.368/2013 – P.

1.2 Fracionamento, parcelamento e loteamento
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N/A

Procedimentos

Base Legal

1.3.1 Há fracionamento com fuga da modalidade adequada ou para dispensar?

Alínea “b” do inciso I do art.
23 da Lei nº 8.666/93;
Acórdãos nº 2269/2016 e
Súmula nº 11/2015 do
TCE/MT.

1.3.2 Nos editais das licitações de medicamentos, houve falta de parcelamento
do objeto em itens, lotes ou etapas, assim como deixou de adjudicar por item e
adjudicou o objeto pelo menor preço global ou por lote?

Art. 23, §1º, da Lei
8.666/1993; Súmula 247 do
TCU; Acórdão 1162/2914 –
TP do TCE/MT.

1.3.3 Se a licitação foi realizada por lote, houve inclusão de um item exclusivo
(medicamento fabricado por um determinado laboratório) a ponto de restringir a
competição (loteamento)? A observação do item 1.1.2 se aplica a este caso.

S N

Acórdão 1691/2019 – TCU
– Plenário

1.4 Sobrepreço/Orçamento Falso
1.4.1 Os preços de referência estão fora da margem aceitável de mercado?
Obs.: O preço de referência de medicamentos deve considerar a Tabela CMED
(Preço Fábrica e PMVG); Banco de Preços em Saúde e Desoneração do ICMS.

Acórdão TCU nº 454/2014 –
Plenário e Resolução de
Consulta
20/2016
do
TCE/MT.

1.4.2 Quando se tratar de pregão pelo menor preço, deixou-se de adotar
orçamento sigiloso até a fase final de lances?

Acórdão TCU 903/2019 – P,
art. 15, do Decreto no
10.024/2019 e Acórdão TCU
2.080/2012 – P.

1.5 Superestimativa
1.5.1 . As quantidades licitadas são incompatíveis com a demanda? Obs.: É
recomendado que a organização defina método para estimar as quantidades
necessárias (normativo) e documente a aplicação desse método no processo de
contratação.

Art. 15, § 7º, inciso II, da
Lei 8.666/1993; Acórdão
331/2009 – TCU – Plenário.

1.6 Favorecimento indevido de ME e EPP (Quando aplicável)
1.6.1 O edital deixou de incluir tratamento favorecido às ME e EPP (Licitação
exclusiva para itens de até R$ 80.000,00; Cota de até 25%; empate ficto e
regularidade tardia)?

Constituição Federal de
1988; LC 123/2006, alterada
pela LC 147/2014; Acórdão
TCU 1317/2013 – P.

1.6.2.Houve participação de licitante como microempresa ou empresa de
pequeno porte, com faturamento superior ao limite no ano anterior ou no ano de
realização da licitação, amparada por declaração com conteúdo falso?

Acórdãos TCU 1797/2014,
1104/2014,
922/2014,
824/2014, 1552/2013, todo
do Plenário

1.6.3 Foi constatada participação simultânea de empresas coligadas em licitação
afronta a legislação quando evidenciado que a empresa de maior porte - não
enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte - busca usufruir
indiretamente dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 por meio da
sociedade de pequeno porte?

Acórdão TCU 2978/2013Plenário
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N/A

Procedimentos

Base Legal

S N

2.1.1. Havendo recurso federal, deixou-se de adotar o pregão eletrônico sem
justificativa?

Art.
1º
do
Decreto
5.450/2005;
Acórdãos
1.455/2011 e 1.631/2011TCU – Plenário

2.1.2. O edital proíbe apresentação de documentos pela via postal, fax,
telegrama ou e-mail?

Acórdão nº 2266/2011 –
TCU Plenário e Acórdãos
TCE/MT nº 1.199/2014 – TP
e 3.280/2015 – TP.

2.1.3. A previsão orçamentária é inadequada?

Art. 7º, § 2º, inciso III, da
Lei 8.666/1993; Acórdãos
4910/2013 TCU-2a Câmara

2.1.4. Falta parecer jurídico no processo e/ou o parecer é genérico, sem a
demonstração da efetiva análise do edital e dos anexos?

Art. 38, parágrafo único, da
Lei 8.666/1993; Acórdão nº
689/2013 - P, Acórdão
TCE/MT nº 471/2016 – TP.

2.1.5. Exige-se indevidamente que comprovante de compra do edital faça
parte dos documentos de habilitação?

Acórdãos TCU 3192/2016Plenário; Acórdão TCE/MT
3.047/2015 – TP.

2.1.6 Foi incluída menção expressa ao desconto de ICMS ou outras normas que
impliquem desoneração tributária, de modo a assegurar a isonomia entre os
participantes, a publicidade e a obtenção da proposta mais vantajosa?

Convênio
Confaz
no
87/2002;
Acórdão
8.518/2017-TCU-2a
Câmara;
Acórdão
1.140/2012-TCU-Plenário

2. Edital Restritivo
2.1 Preâmbulo

2.2. Condições de Participação
2.2.1. O edital veda a participação de consórcios sem a devida motivação?

Acórdão n.º 2303/2015 – P;
Acórdão TCE/MT 949/2014
– TP.

2.2.2. Há proibição de participação de empresa em litígio judicial com a
Entidade?

Lei 8.666/1993, §5º do art.
30; Acórdãos nº 2.434/2011TCU-Plenário, 1.336/2010TCU.

2.2.3. Para obter o edital, exige-se valor incompatível com o custo de
reprodução gráfica? O acesso ao edital é garantido de forma inadequada?

Art. 32, §5 da LGL, Acórdão
3014/2015-TCU-P,
2749/2011-TCU-P

2.2.4. O ato convocatório estabelece cláusulas desnecessárias ou inadequadas,
que restrinjam o caráter competitivo do certame?

Acórdãos TCU 1.028/2011,
354/2008 e 3192/2016, todos
do Plenário.

Checklist elaborado por Kleberson Souza

43

N/A

Procedimentos

Base Legal

2.2.5. Houve proibição de participação de empresas com sócios em comum ou
empresas de mesmo grupo econômico? (Exceto convite e dispensa de
licitação).

Art. 9, III da LGL; Acórdão
TCU
3108/2016-1ªC
e
Acórdão TCE/MT 158/2016
– SC.

2.2.6. Exige-se, na fase de habilitação ou de classificação, amostras a todos os
licitantes, quando o correto deveria ser apenas na fase de classificação, do
licitante provisoriamente em primeiro lugar?

Acórdãos 1.291/2011-TCUPlenário, 2.780/2011-TCU2a Câmara, 4.278/2009TCU-1a todos do Plenário
do TCU.

2.2.7. Foi vedada a participação de empresa em recuperação judicial?
Obs.: A certidão positiva não implica imediata inabilitação, podendo ser aceito,
desde que a empresa tenha plano de recuperação judicial homologado.

2.2.8. Servidor público em cargo de influência sobre a licitação (Parecerista,
cpl/pregoeiro, autoridade competente, orçamentista, etc.) participa, mesmo que
indiretamente, do certame?

S N

PARECER
AGU
no
04/2015/CPLC/DEPCON5U
/PGF/AGU, 12/05/2015 e
acórdão TCU no 8272/2011
– 2 Câmara)
Art. 9º, inciso III, da Lei
8.666/1993; Acórdão nº
1793/2011-TCU-Plenário;
Consulta nº 5/2016-TP do
TCE/MT.

2.3. Habilitação Jurídica
2.3.1. Exige-se alvará de funcionamento que comprove localização específica
do licitante?

Acórdão 855/2009-TCU-P,
Acórdão
TCE/MT
1.199/2014-TP e Acordão
TCE/MT 3.047/2015 – TP.

2.3.2. Foi exigida indevidamente certidão simplificada expedida pela junta
comercial do estado da sede da licitante?

Ac. TCU 1778/2015 – P;
Ac. 7856/2012 – Segunda
Câmara.

2.3.3. Foram aceitos como válidos atestados de capacidade técnico-operacional
que dizem respeito a serviços executados em data anterior à alteração do
contrato social?

Acórdão TCU nº 642/2014 –
Plenário

2.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista
2.4.1. Exige-se “quitação” em vez de “regularidade” fiscal?

Art. 29, III, Lei no 8.666/93;
Súmula TCU nº 283, de
26/06/2013;
Acórdão
35/2015 – SC do TCE/MT.

2.4.2. Exige-se indevidamente certidão negativa de “débito salarial ou
infrações trabalhista”?

Acórdão TCU 3088/2010 e
951/2007,
ambos
do
Plenário

2.4.3. Foi exigida indevidamente Certidão de Regularidade Sindical e Guias de
Recolhimento de sindicato?

Acórdãos do TCU no
697/2006-P, 3.088/2010-P e
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N/A

Procedimentos

Base Legal

S N

951/2007-Plenário.

2.5. Qualificação Técnica
2.5.1. Deixou-se de exigir Licença Sanitária e Autorização de Funcionamento
de Empresas?

2.5.2. Deixou-se de exigir requisitos técnico-sanitários e administrativos, tais
como: número de lote, prazo de validade, embalagens e rótulos?

incisos I e II do art. 30 da
Lei no 8.666/93, Lei no
6.360/1976 e art. 7, incisos
VII, da Lei no 9.782/1999.
Portaria
Anvisa
no
802/1998, c/c o art. 1o, I, da
Resolução Anvisa RDC no
320/2002, Portaria GM/MS
no 2814/1998 e Acordão
9.301/2017- 1C.

2.5.3. Exige-se Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle
emitido pela ANVISA?

TCU.
Ac
392/2011-P,
126/2010,
ambos
do
Plenário e 4.788/16 – 1C;
Portaria GM/MS 2894/2018

2.5.4. Exige-se Certificado de Boas Práticas de Armazenamento emitido pela
ANVISA?

TCU. Ac 392/2011-P.

2.5.5. Exige-se número mínimo, máximo ou fixo de atestados?

Acórdão TCU 1.949/2008,
1.780/2009,
ambos
do
plenário e Acórdão TCE/MT
1.158/2014 – TP.

2.5.6. O edital exigiu comprovação de quantitativo mínimo de serviços
prestados superiores a 50% do quantitativo a executar?

Acórdãos do TCU nº
1.284/2003,
2.088/2004,
2.656/2007, 2.215/2008 e
3070/2013,
todos
do
Plenário.

2.5.7. O edital vedou o somatório de atestados para comprovação da
quantidade mínima de serviço compatível com o objeto licitado sem
justificativa?

Acórdãos
TCU
nºs
1.898/2006, 170/2007 e
13.260/2011,
todos
do
Plenário

2.5.8. O edital proibiu a apresentação de atestados emitidos por empresas do
mesmo grupo econômico?

Acórdão TCU 451/2010 e
Acórdão
2.241/2012,
ambos do plenário.

2.5.9. A qualificação técnica exige profissional do quadro permanente,
restringindo a forma de comprovar esse vínculo (somente carteira de trabalho,
por exemplo), sem permitir que se comprove por meio de contrato de trabalho
regido pela legislação civil comum?

Acórdão TCE/MT 164/2015
– SC e 471/2016 - TP;
Acórdãos TCU, 3.291/2014,
1.447/2015, 1988/2016 e
872/2016, todos do Plenário.

2.5.10. Exige-se carta de solidariedade ou credenciamento do fabricante do
produto?

Acórdão nº 1.805/2015 –
Plenário e 1.350/2015 –
Plenário
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N/A

Procedimentos

Base Legal

S N

2.5.11. Foi exigida indevidamente que os atestados estejam acompanhados de
cópias de notas fiscais ou contratos?

Ac TCU 1224/2015
944/2013 - P

e

2.5.12. Há exigências de quantidade mínima de serviços a executar para
comprovar capacidade técnico-profissional?

Acórdãos do TCU nº
2.882/2008,
1873/2015,
2605/2016,
todos do
Plenário.

2.5.13. Foi exigido atestado com limitação de tempo? Por exemplo,
comprovação que já executou serviço compatível nos últimos 5 anos.

Acórdão TCU 2205/2014 –
2ª Câmara

2.5.14. Foi exigido comprovação de qualificação técnica de parcelas do objeto
da licitação que poderão ser objetos de subcontratação? LGL, art. 3°, §1°, I, da
Lei 8.666/93.

Art. 3°, §1°, I, da Lei
8.666/93; Acórdão TCU
6219/2016-Segunda Câmara.

2.5.15. Houve exigência de que a visita técnica fosse realizada somente pelos
responsáveis técnicos da licitante?

Acórdãos TCU nº 22992011 – Plenário, Acórdãos
TCE/MT nº 2.333/2014 – TP

2.6. Qualificação Econômico-Financeira
2.6.1. Exige-se cumulativamente garantia de participação E (capital social ou
patrimônio líquido mínimo)?

Súmula TCU nº 275.

2.6.2. Exige-se capital social integralizado?

Acórdão TCU nº 1944/2015,
1842/2013,–
ambos
do
Plenário

2.6.3. A garantia de proposta (1%) e/ou capital social mínimo/Patrimônio
Líquido (10%) superaram os percentuais máximos fixados na lei?

Art. 31, §3o, da Lei
8.666/1993;
Acórdãos
8140/2012-TCU-2ªC,
1.335/2010-TCU-Plenário

2.6.4. Foi exigida fotocópia integral do livro diário das empresas?

Ac TCU 2962/2015 - P

2.6.5. Exige-se certidão negativa de Corregedoria de Justiça?

Artigo 37, inciso XXI, da
Constituição
Federal;
Acórdão TCU nº 768/2007 –
Plenário.

2.6.6. Os índices contábeis são incomuns e estão acima de valores usuais (por
exemplo, acima de 1,5 ou Grau de Endividamento de no máximo 0,3)? Caso
contrário, falta justificativa razoável?

Súmula TCU 289/2016.

2.6.7. Exige-se certidão negativa de protesto?

Acórdãos TCU 1.336/2010Plenário; Acórdão 53/2016 –
SC e 2.333/2014 – TP do
TCE/MT.
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N/A

Procedimentos
2.6.8. Exige-se declaração de idoneidade financeira?

Base Legal

S N

TCU
Ac
2056/2008-P,
2179/2011-P.

2.7. Critérios para Julgamento
2.7.1. Nos processos realizados na modalidade convite, há pelo menos três
propostas válidas?

Art. 22, §§ 3o e 7o, da Lei
8.666/1993;
Súmula/TCU
248; Súmula do TCE/MT
04/2013.

2.7.2. Nos processos realizados na modalidade convite, foram convidadas
licitantes cujo ramo de atividade econômica seja incompatível com o objeto
de licitação?

Acórdãos 1.313/2011-TCUPlenário, e 3.472/2007TCU-2a Câmara; Acórdão nº
TCE/MT 179/2015-PC.

2.7.3. O edital deixou de fixar critério de aceitabilidade de preços unitário e
global? Para as aquisições públicas de medicamentos existem em vigor dois
tetos máximos de preços: o Preço Fábrica – PF e o Preço Máximo de Venda ao
Governo – PMVG.

Art. 40, inciso X, da Lei
8.666, de 1993; Súmula nº
259/2010 do TCU

3. Publicidade Precária
3.1. A publicidade do certame é insuficiente ou inadequada ou há redução do
prazo útil mínimo da modalidade?

Artigo 21, §§ 2º e 3º, da Lei
8666/93, TCU Decisão
233/1996–1C

3.2. Deixou-se de publicar os editais e resultados, bem como todos os contratos
celebrados no sítio oficial da entidade?

Lei nº 12.527/2011, arts. 3°,
I a V, 5º, 7º, VI, e 8º, §1º,
IV, e §2º; Acórdão TCU nº
2622/2015-Plenário.

3.3. Nas concorrências e tomadas de preço, a Entidade deixou de publicar o
aviso do edital em jornal diário de grande circulação?

Acórdãos 227/2007-TCUPlenário; Resolução de
Consulta no 27/2012 do
TCE-MT; Acórdão TCE/MT
142/2016 – SC.

4. Simulação/Montagem de Processos Licitatórios
4.1 Os documentos da licitação (pesquisa de preço, documentos de habilitação,
propostas, etc.) apresentam indícios de simulação/montagem do processo de
contratação?

Acórdão TCU nº 888/2011 –
Plenário;
Acordão
1107/2014-Plenário
do
TCU; Acórdão nº 228/2002
– Plenário do TCU.

5. Registro de Preços Irregular (execução da ata)
5.6.1 Em licitação por lote, houve aquisição de aquisição individual de itens
registrados para os quais a licitante vencedora não apresentou o menor preço
Checklist elaborado por Kleberson Souza
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Plenário
e
7.243/201747

N/A

Procedimentos

Base Legal

S N

(jogo de planilha)?

Segunda Câmara.

5.6.2 Houve substituição da marca do medicamento registrado sem qualquer
demonstração de equivalência operacional e compatibilidade de preços?

Acórdãos TCU nº 1033/3019
e nº 558/2010 , ambos do
plenário.

5.6.3 Nos casos de aumento do preço de mercado, houve reequilíbrio
econômico-financeiro dos preços registrados na ata nas licitações regidas pelo
Decreto 7.892/2013?

Parecer
nº
00001/2016/CPLCA/CGU/A
GU

5.6.4 Houve acréscimo ou supressão de quantidade de itens na ata?

Resolução de Consulta
TCE/MT nº 22/2012

Cuiabá-MT, ____/____/_______

Auditor/servidor responsável pela análise (nome e assinatura)
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N/A

8. Dispensa de Licitação: COVID-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANAL DO
NORTE/MT

LICITAÇÃO

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

01/07/2020

Rev. 01

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

CHECKLIST – DISPENSA PARA COMPRAS DE << BEM E/OU INSUMO
E SERVIÇO>> DE SAÚDE (COVID-19)
Objetivo: Garantir que os trabalhos de avaliação de dispensa emergencial para compras de bem e/ou serviço sejam executados de
forma objetiva, eficiente e padronizados.

Resposta desejada = Sim em todos os quesitos.
Procedimentos

Base Legal 13.979/2020 S N N/A
e 8.666/1993

1. Formalização Legal da Dispensa
1. Abertura de processo administrativo foi devidamente autuado, Art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93
protocolado e numerado?
2. Há no processo Documento de Formalização da Demanda – Boas práticas
DFD ou requisição, ou, ainda, outro nome que se der, em âmbito
municipal, ao documento que identifica a necessidade a ser suprida
via dispensa?
3. Existe apresentação de justificativa para a necessidade do Art. 4º-B da
objeto da contratação direta, contemplando respostas aos seguintes 13.979/2020
questionamentos:
a) A Lei 13.979/20 está em vigor?

Art. 4º-B da
13.979/2020
b) Como o bem, insumo ou serviço a se contratar se relaciona Art. 4º-B da
ao contexto da contenção da pandemia de coronavírus?
13.979/2020
c) Que riscos a falta do bem, insumo ou serviço que se Art. 4º-B da
pretende contratar trará a segurança de pessoas, obras, 13.979/2020
prestação de serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, no contexto da contenção da
crise?
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d) A contratação, considerando o quantitativo e o prazo do Art.

4º-B da
contrato, conforme o caso, está limitada à parcela 13.979/2020
necessária ao atendimento da situação de emergência?

Lei

nº

4. No caso de aquisição de bens, consta documento contendo a CF, art. 37, caput
quantidade estimada do objeto, limitada à parcela necessária ao (princípio da eficiência);
art. 15, § 7º, inciso II, da
atendimento da situação de emergência?
Lei 8.666/1993.
Obs.: É recomendado que a organização defina método para
estimar as quantidades necessárias (normativo) e documente a
aplicação desse método no processo de contratação.
5. Foi elaborado termo de referência simplificado (TRS) ou de Art. 4º-E da Lei nº
projeto básico simplificado (PBS)?
13.979/2020
6. No caso do item anterior, consta no termo de referência § 1º do Art. 4º-E da Lei
simplificado ou de projeto básico simplificado:
nº 13.979/2020
I - declaração do objeto;

Inciso I § 1º do Art. 4º-E
da Lei nº 13.979/2020

II - fundamentação simplificada da contratação;

Inciso II § 1º do Art. 4º-E
da Lei nº 13.979/2020

III - descrição resumida da solução apresentada;

Inciso III § 1º do Art. 4ºE da Lei nº 13.979/2020

IV - requisitos da contratação, incluindo análise da Inciso IV § 1º do Art. 4ºsustentabilidade, conforme o caso;
E da Lei nº 13.979/2020
V - critérios de medição e pagamento (não se aplica às Inciso V § 1º do Art. 4º-E
aquisições)
da Lei nº 13.979/2020
VI - estimativas dos preços;

Inciso VI § 1º do Art. 4ºE da Lei nº 13.979/2020

VII - adequação orçamentária.

Inciso VII § 1º do Art.
4º-E
da
Lei
nº
13.979/2020

7. O objeto descrito no TRS/PBS está definido de forma clara e § 1º do art. 4º-E da Lei nº
13.979/2020
e
precisa?
Súmula/TCU nº 177 e
Lei n.º 9.787/1999
Obs.: Quando se tratar de medicamentos devem ser referenciados
na licitação pelo: Princípio ativo (ex.: dipirona sódica);
Concentração (ex.: 500 MG); Forma Farmacêutica (ex.:
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comprimido)
8. Consta no processo a pesquisa de preços praticados pelo § 2º e 3º do art. 4º-E da
Lei nº 13.979, de 2020 e
mercado do ramo do objeto da contratação?
Art. 15, III, Lei nº
8.666/93
Obs.1: Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade
competente, será dispensada a estimativa de preços.
Obs. 2: Os preços obtidos a partir da estimativa não impedem a
contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes
de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em
que deverá haver justificativa nos autos.
9. Foram indicadas as razões de escolha do fornecedor do bem ou Parágrafo único, II, art.
do prestador do serviço?
26, Lei 8.666/93
10. Existe justificativa quanto à aceitação do preço ofertado pela Parágrafo único, III, art.
futura contratada?
26, Lei 8.666/93
11. Constam as comprovações referentes à regularidade fiscal e Art. 4º-F
da Lei nº
trabalhista, Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por 13.979/2020, art. 195,
Tempo de Serviço?
§3°, CF 1988.
Obs.: Há dispensa da apresentação dos documentos relativos à
habilitação, excepcionalmente e mediante justificativa, nas
situações em que houver restrição de fornecedores ou prestadores
de serviço, ressalvadas as habilitações relativas à regularidade com
a Seguridade Social e o cumprimento do disposto no art. 7º, inciso
XXXIII, da Constituição (trabalho de menores)
§ 3º do art. 4º da Lei nº
(a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 13.979, de 2020
(http://www.portaltransparencia.gov.br);
12. Foram consultados os sistemas de registro de penalidades:

(b) Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União
(http://portal2.tcu.gov.br);
(c) Conselho Nacional de Justiça - CNJ (http://www.cnj.jus.br).
d) Ou consulta consolidada
apf.apps.tcu.gov.br/

pelo

link:

https://certidoes-

Obs.: Excepcionalmente, será possível a contratação de
fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam
com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de
licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se
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tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço
a ser adquirido.
13. O processo foi submetido à apreciação da assessoria jurídica Art. 38 parágrafo único
do órgão/entidade?
da Lei 8.666/1993.
14. No caso de aquisição de medicamentos, foram exigidas Lei no 6.360/1976 e art.
7, incisos VII, da Lei no
Licença Sanitária e Autorização de Funcionamento de Empresas?
9.782/1999.
Anvisa
no
15. No caso de aquisição de medicamentos, foram exigidos Portaria
802/1998,
c/c
o
art.
1o,
I,
requisitos técnico-sanitários e administrativos, tais como: número
da Resolução Anvisa
de lote, prazo de validade, embalagens e rótulos?
RDC
no
320/2002,
Portaria GM/MS no
2814/1998 e Acordão
9.301/2017- 1C.
16. Quanto à publicação do ato de reconhecimento da dispensa, Art. 4º, § 2º, da Lei nº
houve disponibilização de contratação no sítio oficial do órgão 13.979, de 2020 e Lei nº
contratante, contemplando: a) o nome do contratado; b) o número 12.527/2011
de sua inscrição junto à Receita Federal do Brasil (CNPJ); c) o
prazo contratual; d) o valor do contrato; e e) o processo de
contratação ou aquisição.
17. Houve publicação do ato de dispensa no órgão de imprensa Art. 26
8.666/93
oficial?

Cidade/Estado, ____/____/_______

da

Lei

nº

Servidor responsável pela análise (nome e assinatura)

Siga nossas redes sociais e fique ligado em todas as novidades!
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