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Introdução

No dia 05.01.2023, publicou-se o Decreto Estadual nº 54.394, que 

trata de medidas de racionalização e controle de despesas públicas no 

âmbito do Estado de Pernambuco.



A referida norma trouxe, em seu artigo 18, as seguintes diretrizes:

Art. 18. Os órgãos e 

entidades da administração 

pública estadual, direta e 

indireta, deverão promover 

a avaliação de todos os 

contratos vigentes.

§ 1º As unidades setoriais de controle 

interno, ou estrutura equivalente, 

deverão prestar assessoramento aos 

gestores de contrato para fins de atender 

à determinação contida no caput.

§ 2º A Secretaria da Controladoria Geral 

do Estado, no prazo de 7 (sete) dias, 

expedirá diretrizes para o assessoramento 

referido no §1º.



Neste contexto, este documento refere-se à proposição de diretrizes 

para que os órgãos e entidades da administração pública estadual 

promovam a avaliação de todos os contratos vigentes.



Justifica-se tal elaboração, notadamente, diante da competência deste 

órgão para [...] coordenar o Sistema de Controle Interno da 

administração pública estadual, na prevenção e no combate à 

corrupção, na defesa do patrimônio público, no fomento ao controle 

social, na melhoria da qualidade do gasto [...], nos termos da Lei nº 

16.520, de 27.12.2018.



Inicialmente, importa destacar que os órgãos e entidades da 

administração direta e indireta do Estado de Pernambuco estão 

submetidos a diversos normativos relativos a contratações públicas, a 

saber: Lei nº 8.666 de 21.06.1993 (Lei de Licitações e Contratos da 

Administração Pública), Lei nº 13.303, de 30.06.2016 (Lei das 

Estatais) e Lei nº 14.133, de 01.04.2021 (Nova Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos), dentre outros, inclusive, aqueles 

especificamente voltados à Administração Pública Estadual.



Assim, a presente orientação não buscará apresentar aderência 

específica a um dos normativos mencionados, e sim possuir 

aplicabilidade ampla, de forma que possa ser utilizado por diversos 

órgãos e entidades, incorporando, inclusive, aspectos trazidos pela 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU).

Além disso, cabe mencionar que o rol de aspectos trazidos neste 

documento não é exaustivo. Ou seja, cada órgão ou entidade poderá 

incluir demais itens não tratados no presente trabalho, com o fim de 

tornar a análise a ser realizada mais aderente a sua realidade.



Outrossim, é relevante destacar que, as diretrizes constantes no 

presente documento, não se sobrepõe a roteiros de análise 

(checklists) que tenham por objetivo conduzir a avaliação acerca do 

atendimento da regularidade jurídico-formal dos editais, contratos, 

aditivos, dentre outros.



Por fim, é necessário ressaltar a sugestão de que a atuação dos 

agentes públicos envolvidos na avaliação ora tratada dos contratos 

vigentes seja realizada à luz das diretrizes do modelo de três linhas 

do IIA1, cujo conceito foi, inclusive, tratado (com adaptações) na 

Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.



___


1 The Institute of Internal Auditors ou Instituto dos Auditores 

Internos.

#sdfootnote1sym
#sdfootnote1anc


Análise
A seguir, serão apresentadas proposições de aspectos a serem abordados, sendo relevante destacar que, 

para fins de organização, o metaprocesso de contratação pública foi dividido em 03 etapas 



01 – Preparatória; 


02 – Seleção do Fornecedor; e, 


03 – Gestão do Contrato, nos termos do contido no Inventário de Riscos e Controles nas Contratações 

Públicas da SCGE/PE2.

2 Inventário de Riscos e Controles nas Contratações Públicas da SCGE/PE – Diretoria de Monitoramento, Avaliação e Controle da Secretaria da 

Controladoria Geral do Estado de Pernambuco. 2022. Disponível em < www.scge.pe.gov.br/wp-content/uploads/2022/12/GUIA-Inventario-Riscos-e-

Controles.pdf>.

http://www.scge.pe.gov.br/wp-content/uploads/2022/12/GUIA-Inventario-Riscos-e-Controles.pdf
http://www.scge.pe.gov.br/wp-content/uploads/2022/12/GUIA-Inventario-Riscos-e-Controles.pdf


Caso o devido encaminhamento não tenha sido realizado, nas hipóteses 

previstas na legislação, necessário promover o envio.

Verificar se houve, nos casos em que couber, análise da PGE/PE 

no edital e minuta de contrato, ou análise pelo setor jurídico 

interno dos órgãos, nos demais casos.

É caracterizada pelo Planejamento da Contratação, e envolve, nos 

termos do art. 18 da Lei nº 14.133, de 01.04.2021, atividades como a 

descrição da necessidade, definição do objeto, condições de execução, 

elaboração do orçamento e do edital, inclusive quanto às exigências 

de qualificação técnica, dentre outros aspectos.



De acordo com o Tribunal de Contas da União3 todas as contratações, 

inclusive as diretas e adesões a atas de registro de preços, devem 

ser precedidas de planejamento adequado, formalizado no processo de 

contratação e, quando for o caso, incorporado no Termo de Referência 

(TR) ou Projeto Básico (PB).



No mesmo documento, o TCU informa que o planejamento da contratação é 

a fase que recebe como insumo uma necessidade de negócio e gera como 

saída um edital completo, incluindo o termo de referência ou projeto 

básico para a contratação.



3 Riscos e Controles nas Aquisições (RCA) – Acórdão nº 1321/2014 – 

Plenário. 2014. Disponível em: < http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/

ManualOnLine.htm>.

Neste contexto, os gestores devem se assegurar que o edital, a minuta 

contratual e demais documentos correlatos observaram os requisito legais 

inerentes a cada contratação, cabendo à Procuradoria Geral do Estado – 

PGE/PE o dever de realizar o controle da legalidade e da regularidade de 

tais instrumentos, sem prejuízo da atuação dos setores jurídicos 

internos dos órgãos e entidades.



Sendo assim, é necessário:



Aspectos da fase preparatória



Aspectos da Seleção do Fornecedor/Prestador do Serviço

A Fase de Seleção do Fornecedor ou do Prestador do Serviço é aquela em que ocorre a escolha da pessoa jurídica que 

celebrará contrato com o Estado, nas hipóteses previstas na legislação. Envolve etapas como a de divulgação do 

edital, propostas e lances, julgamento, habilitação, recursal, e homologação.



De acordo com o TCU, no já mencionado Riscos e Controles nas Aquisições, é a fase que recebe como insumo o edital 

completo, e gera como saída o contrato assinado e tornado público, por meio da publicação do seu extrato.



Com a publicação do edital, em regra, é prevista uma etapa em que os licitantes avaliam o documento, e caso possuam 

questionamentos, é oportunizada a chance de propor impugnação ao instrumento convocatório. Caso isso ocorra, cabe à 

autoridade competente avaliar esses pedidos, e se manifestar, no sentido de acatar ou rejeitar as alegações, sempre 

justificando as atitudes.



Sendo assim, é pertinente:


Outrossim, um dos indicativos que a contratação foi adequadamente planejada, e que não foram incluídos aspectos com 

potencial restritivo é a quantidade de licitantes que participaram do certame, nos casos em que seja viável a 

competição.


Avaliar se houve pedidos de impugnação ao edital não acatados pela autoridade competente, sem 

justificativa plausível.



É apropriado:





Após a etapa de lances, nos casos em que ocorra, é comum ser prevista 

oportunidade para os licitantes manifestarem a intenção de recorrer do 

resultado provisório das disputas. Segundo a jurisprudência do TCU4, cabe 

avaliar, apenas, a presença dos pressupostos recursais, sem adentrar, 

antecipadamente, no mérito da questão. E no momento adequado, caberá à 

licitante, detalhar as razões pelas quais foi manifestada a intenção de 

recurso.



É devido:







Ademais, é indicado:

Avaliar se houve recursos não acatados pela autoridade competente, 

sem justificativa plausível.


Avaliar se houve ampla participação no certame licitatório, nos 

casos em que couber.

Avaliar se houve intenção de recurso sumariamente rejeitada pela 

autoridade competente sem oportunizar à licitante a possibilidade 

de demonstrar suas razões.


4 Acórdão 2488/2020-TCU-Plenário.



A Fase de Gestão do Contrato reflete as atividades de execução 

contratual, fiscalização e pagamento. Também estão inseridas nesta 

etapa as importantes atividades de alterações contratuais.



De acordo com o TCU, no já citado documento Riscos e Controles nas 

Aquisições, a gestão do contrato é a fase que recebe como insumo o 

contrato e gera como saída uma solução, que produz resultados, os 

quais atendem à necessidade que desencadeou a contratação.



Considerando que a saída dessa etapa é uma solução, que serve para 

atender uma necessidade, e que atualmente as organizações são cada 

vez mais dinâmicas, é sempre relevante que se verifique se a 

solução que foi planejada para atender determinada demanda 

continua adequada.



Assim, é propício:

Avaliar se os pressupostos que ocasionaram a necessidade da 

contratação permanecem.


Aspectos da Gestão 
do Contrato



A análise da relação entre a solução e a demanda engloba aspectos quantitativos.



Assim,

Além disso, tal análise requer que seja analisado se o mercado oferece outras alternativas mais adequadas e/ou 

econômicas para atender ao que pretende a administração, a exemplo da troca de postos de vigilante por porteiros, em 

caso de não haver prejuízos ao serviço público ofertado. Outro exemplo é a decisão entre adquirir um bem ou alugar.



Assim, 

 é importante:





é oportuno: 






Na mesma linha, é importante:

Avaliar se há objetos similares já contratados no próprio órgão que possam suprir a 

demanda do contrato ora analisado.

Avaliar se existe justificativa para os quantitativos 

atualmente contratados.

Avaliar a existência de outras soluções ou modelagens mais econômicas que possam suprir 

a demanda.




Acerca da economicidade, 

Adicionalmente, existem casos que pela peculiaridade do objeto contratual, a 

atividade de avaliação dos preços, pelos parâmetros de comparação com outras 

contratações, torna-se difícil. Nesses casos 

Sob outro aspecto, existem contratações que se submetem à padronização realizada 

pela Secretaria de Administração. Tal padronização é materializada por meio da 

realização de estudos técnicos, abrangendo serviços, tais como: limpeza e 

conservação predial, limpeza hospitalar, limpeza escolar, portaria, vigilância e 

apoio administrativo.



Como já falado anteriormente, organizações são cada vez mais dinâmicas, e os 

estudos técnicos são anualmente atualizados de forma a refletir modernas práticas 

de gestão.



Assim, é 

é apropriado que:






é adequado: 






pertinente:


Avaliar, caso se trate de uma solução padronizada pela SAD/PE, se 

foram observados os aspectos do estudo técnico mais recente, a exemplo 

dos índices de produtividade.

Avaliar se existem contratos similares no órgão ou entidade, e em caso 

positivo, se é possível realizar comparação entre os preços.

Seja avaliado se os preços contratados estão aderentes aos de mercado, 

considerando os parâmetros disponíveis na legislação e os preços 

referenciais da SAD/PE, se cabível.



Outrossim, em regra, contratos administrativos, sobretudo os prestados de forma continuada, estão sujeitos às 

alterações, tais como: reequilíbrio econômico financeiro, acréscimos, supressões, dentre outros. Nesse sentido, 

algumas cautelas devem ser observadas, a fim de manter a regularidade contratual, evitando, inclusive, prejuízos 

tais como o chamado jogo de planilha, que consiste no aumento de itens com preços unitários superiores aos de 

mercado e redução de quantitativos de itens com preços inferiores, por meio de alterações contratuais.



Isto posto, torna-se válido:






Outro questionamento necessário, 

Também é importante:





caso tenha havido reequilíbrio econômico-financeiro (revisão) no contrato:



Em caso de ter ocorrido reajuste, é importante avaliar se os índices e os cálculos estão em 

conformidade com os critérios previstos no contrato, edital e normativos vigentes.

Avaliar se houve justificativa embasada acerca da vantajosidade dos novos preços contratados.

Avaliar se houve análise da SAD/PE nos termos aditivos, caso tenham ocorrido e se cabível.


Avaliar se foram celebrados termos aditivos, e em caso positivo, se houve, nos casos em que couber, 

análise da PGE/PE nos referidos termos, ou análise do setor jurídico interno do órgão ou entidade, nos 

demais casos.



Importante: 






é notável: 






apropriado: 






é necessário:

Ademais, há aspectos relativos ao acompanhamento da boa execução contratual que são realizados pelos 

gestores e fiscais. Assim, 

Ainda quanto à atuação dos gestores e fiscais de contrato, quando pertinente, é 

Inclusive, 

Avaliar se há acompanhamento mensal acerca do adimplemento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias.

Avaliar, em caso de serviços de natureza continuada com dedicação exclusiva de mão 

de obra, se há correspondência entre os salários informados nas planilhas de 

custos e os pagos pela contratada aos seus empregados.


Avaliar se houve alterações por meio de acréscimos e/ou supressões, se tais alterações 

observaram os limites legais de forma a evitar a mudança na natureza do objeto, bem como o 

risco da ocorrência de jogo de planilha.


Observar se os gestores e fiscais (nos casos em que couber) foram 

formalmente designados.



Os serviços mais relevantes da planilha 

contratual foram realizados e medidos 

conforme projeto;




Houve antecipações de medições e/ou 

pagamento;




O andamento da obra está de acordo com o 

cronograma previsto;




Há inconformidades relevantes de construção 

nas edificações/estruturas da obra.


Em se tratando das contratações de:


Obras e serviços de engenharia



é pertinente avaliar também se:


Foram providenciados os documentos 

necessários à execução de obras como: 

licenciamento ambiental de instalação, 

licenças municipais, Ordem de Serviço 

(OS), Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ART), Cadastro Específico do 

INSS (CEI) ou Cadastro Nacional de Obras 

(CNO) da obra, Diário de Obras e 

Projetos autorizados para execução;



No link a seguir está disponível documento com o checklist consolidado dos itens 

propostos no presente documento.


PROPOSTA DE ROTEIRO DE ANÁLISE (CHECKLIST)


Baixar Checklist Roteiro de Análise

https://www.scge.pe.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Checklist.xlsx
https://www.scge.pe.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Checklist.xlsx

