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O PAPEL DA UNIDADE DE CONTROLE 
INTERNO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Inovações da NLL
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✓ Licitação e contrato
✓ Combate à Corrupção

Lei n° 8.666/93
Foco na:

✓ Governança
✓ Gestão

✓ Planejamento
✓ Indicadores
✓ Resultados

✓ Logística Pública

Lei n° 14.133/21
Foco na:

X
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A NLL trouxe papel de destaque ao Sistema de Controle Interno na 
medida em que reconhece que o estabelecimento de controles 
internos e da implantação da gestão de riscos é essencial para se 
obter os resultados esperados no processo de contratação, bem 
como na execução contratual. Essa norma inova demonstrando uma 
nova perspectiva de que é necessário ir além do cumprimento das 
obrigações legais.

Sistema de 
Controle 
Interno

Inovações da NLL



Sistema de Controle Interno na NLL
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Art. 7º
§ 2º

Art. 11
Parágrafo 

único

Art. 8º
§ 3º

Art. 24
Inciso I

Art. 49
Parágrafo 

único
Art. 53Art. 19

Inciso IV
Art. 60

Inciso IV

Art. 82
§ 5º Inciso III

Art. 117
§ 3º

Art. 141
§ 1º

Art. 141
§ 2º

Art. 156
Inciso V

Capítulo III 
Controle nas 
contratações

Art. 169, 
caput

Art. 169 
Inciso II

Art. 169 
Inciso III

Art. 169
§ 2º 

Art. 169
§ 3º  Inciso I Art. 170

Art. 170
§ 1º

Art. 171, 
caput

Art. 170
§ 4º

Art. 171
Inciso II

Art. 170
§ 2º

Art. 170
§ 3º

Controle
A  palavra “controle” aparece 

34 vezes na Lei Federal n° 
14.133/2021

Controles Internos a 
serem implementados

Unidade de Controle Interno e 
Assessoramento Jurídico (2ª linha)

Órgão Central de Controle Interno e 
Tribunal de Contas (3ª linha)



Confusão Terminológica

CONTROLES 
INTERNOS 

CONTROLE 
INTERNO

SISTEMA DE 
CONTROLE 
INTERNO

AUDITORIA 
INTERNA

5

Sistema de Controle Interno na NLL

UNIDADE 
CONTROLE 
INTERNO
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Acesso às informações do Governo

Governança pública 
para gerir a relação

Presta serviços
Interesses dos representantes 

eleitos, das pressões populares, 
dos burocratas

Fonte: Thiago Chaves Oliveira, Verbo.

Agente
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

Principal
SOCIEDADE

Elege representantes

Teoria da Agência

Governança nas Contratações Públicas



Governança nas Contratações Públicas
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Conjunto de mecanismos de LIDERANÇA, ESTRATÉGIA 

e CONTROLE postos em prática para AVALIAR, 

DIRECIONAR e MONITORAR a atuação da gestão das 

contratações públicas, visando a agregar valor ao 

negócio do órgão ou entidade, e contribuir  para o alcance 

de seus objetivos, com riscos aceitáveis. 

(Portaria SEGES/ME Nº 8.678/2021)

Conceito de Governança nas 
Contratações 

Públicas



Governança nas Contratações Públicas
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Plano de Logística 
Sustentável

Política de estoques

Plano de Contratações 
Anual

Política de compras 
compartilhadas

Gestão por competências
Política interação com o 

mercado
Gestão de riscos

Gestão de contratos

Estrutura

Isonomia

Justa competição

Inovação

Desenvolvimento 
sustentável

Preço econômico

Efetividade
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Governança nas Contratações Públicas 

RESPONSÁVEL PELA 
GOVERNANÇA DAS 

CONTRATAÇÕES

O QUE DEVE SER FEITO? COM O INTUITO DE …
(GOVERNANÇA)

Alta administração 

Deve implementar 
processos e estruturas, 
inclusive de gestão de 
riscos e controles 
internos,  para avaliar, 
direcionar e monitorar 
os processos licitatórios 
e os respectivos 
contratos.

● Alcançar os objetivos do processo 
licitatório;

● Promover um ambiente íntegro e 
confiável

● Assegurar o alinhamento das 
contratações ao planejamento 
estratégico e às leis orçamentárias 

● Promover eficiência, efetividade e 
eficácia em suas contratações.

Art. 11
Parágrafo 

único



Governança nas Contratações Públicas
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Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado 
de contratação mais vantajoso para a Administração 
Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do 
objeto

Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem 
como a justa competição

Evitar contratações com sobrepreço ou com preços 
manifestamente inexequíveis e superfaturamento na 
execução dos contratos

Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional 
sustentável

Objetivos 
do 

Processo 
Licitatório

(Art. 11, caput)



Governança nas Contratações Públicas
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Refere-se à definição do que 
deve ser executado (direção)

Estabelecimento  de política 
(diretrizes) para a gestão de 
riscos (inclusive das aquisições)

Controle da Gestão

GOVERNANÇA

Fonte:  Acórdão nº 1.545/16 – Plenário TCU

x
Refere-se à forma como as 
executa

Implementação de política 

Cumprimento das diretrizes

GESTÃO DAS AQUISIÇÕES



Governança - Modelo das Três Linhas

                  
Servidores e 
Empregados 

Públicos

3 LINHAS “DE DEFESA”

2ª Linha1ª Linha 3ª Linha

Agentes de 
Licitação

Autoridades de 
Governança

 Unidades de 
Controle Interno

Unidades de 
Assessoramento 

Jurídico

Órgão Central de 
Controle Interno

Tribunais de 
Contas

Art. 169 
Inciso II

Art. 169 
Inciso III

“As contratações públicas deverão submeter-se a 
práticas CONTÍNUAS E PERMANENTES de gestão 
de riscos e de CONTROLE PREVENTIVO, inclusive 
mediante adoção de recursos de tecnologia da 
informação, e, além de estar subordinadas ao 
CONTROLE SOCIAL, sujeitar-se-ão às seguintes 
linhas de defesa: [...]”

Capítulo III 
Controle nas 
contratações

Art. 169, 
caput



Governança - Modelo das Três Linhas
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CONTROLE 
CONCOMITANTE

Detecção de erros e falhas
Exemplos: monitoramento de ações, 
índices e limites; prestação de contas e 
transparência pública; análise de 
prestações de contas parciais; Ouvidoria.

CONTROLE 
PRÉVIO

1

Prevenção de erros e falhas
Exemplos: normas internas; orientações 
normativas/cartilhas; reuniões; estudos/ 
levantamentos/projeções. 

 3

CONTROLE 
POSTERIOR

Correção de erros ou falhas detectadas
Exemplos: auditorias; análise de 
prestações de contas finais; atividades de 
correção; prestação de contas.

Os integrantes das linhas, quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu 
saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, preferencialmente com o aperfeiçoamento 

dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis. Art. 169
§ 3º  Inciso I



Governança - Gestão de Riscos
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Gestão de 
Riscos

(...) governança das contratações e 
deve implementar processos e 
estruturas, inclusive de gestão de 
riscos (...)

Art. 11
Parágrafo 

único

As contratações públicas deverão 
submeter-se a práticas contínuas e 
permanentes de gestão de riscos (...)

Art. 169, 
caput

https://www.youtube.com/watch?v=S0KSrlOS__4
https://www.youtube.com/watch?v=S0KSrlOS__4
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Governança - Gestão de Riscos

Só é possível fazer a gestão de riscos se a entidade tiver os seus objetivos bem definidos. 

A sua organização está definindo os objetivos, conforme essa metodologia? 



Atribuições - Controle Interno e Assessoramento Jurídico

Decreto Estadual n° 53.384/22, Art. 31. Os instrumentos convocatórios, minutas de contratos e 
minutas de atas de registro de preços deverão ser elaborados com observância obrigatória dos 
modelos padronizados pela Procuradoria Geral do Estado - PGE, sempre que houver. 16

Apoiar o desempenho das funções 
essenciais do agente de contratação e da 

equipe de apoio, ao funcionamento da 
comissão de contratação e dos fiscais e 

gestores de contratos.

APOIO
Art. 8º

§ 3º

Auxiliar os órgãos da Administração com 
competências regulamentares relativas 

às atividades de administração de 
materiais, de obras e serviços e de 

licitações e contratos a instituir modelos 
de minutas de editais, de termos de 

referência, de contratos padronizados e 
de outros documentos. 

 

AUXÍLIO
Art. 19

Inciso IV

Dirimir dúvidas e subsidiar o fiscal de 
contrato com informações relevantes para 

prevenção de riscos na execução 
contratual.

ORIENTAÇÃO
Art. 117

§ 3º



Ata de Registro 
de Preços e 

Contratos 
Derivados

Editais

Aditivos

Contratações 
Diretas pela Lei 
nº 14.133/2021

Contratos

Convênios e 
Congêneres

Processos 
Administrativos

Fonte: http://www.pge.pe.gov.br/ProcConsultivaChecklist.aspx

Checklists PGE na Temática Contratações Públicas  

17

http://www.pge.pe.gov.br/ProcConsultivaChecklist.aspx
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Coordenar a implantação e o aprimoramento da gestão de 
riscos*:

❖ Impulsionando as áreas e os agentes envolvidos nos 
processos de contratação a gerirem seus riscos;

❖ subsidiando os agentes envolvidos nos processos de 
contratação com informações relevantes para prevenir 
riscos na execução do contrato; e

❖ dirimindo dúvidas dos agentes e das autoridades 
envolvidas nos processos de contratação relacionadas à 
gestão de riscos, podendo consultar formalmente a SCGE, 
sendo necessária a inclusão de nota técnica com a análise 
prévia da UCI.

UNIDADE DE 
CONTROLE INTERNO

*Conforme Decreto Estadual nº 51.651/2021

Controle prévio de legalidade, nas seguintes perspectivas:

❖ Assessoria controle: assessoria como atividade típica de 
controle; análise jurídica da contratação; análise mais 
ampla que na Lei nº 8.666/1993, contudo excluindo 
avaliação do mérito e de aspectos técnicos;

❖ Assessoria consultoria: assessoria como função 
constitucionalmente típica; assessor jurídico como 
consultor, na função de orientação (apoio e auxílio 
jurídico);

❖ Assessoria e Governança: produção de checklists; 
padronização dos instrumentos; edição de pareceres 
referenciais para dispensa de análises individualizadas.

ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 53

Atribuições - Controle Interno e Assessoramento Jurídico

Fonte: Diálogo sobre Riscos nas Contratações Públicas, DIGR/SCGE.

https://www.scge.pe.gov.br/wp-content/uploads/2022/12/GUIA-Inventario-Riscos-e-Controles.pdf
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Implementação da Gestão por Competências para equipe de 
contratação, assessoria jurídica e controle interno:
Requisitos: 

I - preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos 
quadros permanentes da Administração Pública;

II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou 
possuam formação compatível ou qualificação atestada por 
certificação profissional emitida por escola de governo criada e 
mantida pelo poder público; e

III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou 
contratados habituais da Administração nem tenham com eles 
vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista e civil.

Implementação do Princípio da Segregação de 
Função:
Vedada a designação do mesmo agente público para atuação 
simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a 
reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência 
de fraudes na respectiva contratação.

Art. 7º
§ 2º

Gestão por Competência e Segregação de Função
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Primeira 
Linha

Controles a sempre implementados   

A Administração Pública "poderá 
CONTRATAR MAIS DE UMA empresa ou 
instituição para executar o MESMO 
SERVIÇO, desde que essa contratação não 
implique perda de economia de escala

Art. 49
Parágrafo 

único
CONTROLE INDIVIDUALIZADO 

da execução do objeto contratual 
relativamente a cada um dos contratados.

MEDIANTE JUSTIFICATIVA EXPRESSA

O sistema de registro de preços poderá ser 
usado para a contratação de bens e serviços, 
inclusive de obras e serviços de engenharia, 
observadas as seguintes condições:

Art. 82
§ 5º  Inciso 

III
(...)

DESENVOLVIMENTO 
OBRIGATÓRIO DE ROTINA DE 

CONTROLE.
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Terceira Linha
Garantias dos órgãos de controle   

   Garantias 

Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá 
ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos 
quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração 
das propostas.

Art. 24
Inciso I

O sigilo NÃO prevalecerá para os órgãos de 
controle interno e externo

Art. 169
§ 2º

Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter 
acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à 
realização dos trabalhos.

Órgão de controle tornar-se-á corresponsável 
pela manutenção do seu sigilo.

https://www.youtube.com/watch?v=S0KSrlOS__4
https://www.youtube.com/watch?v=S0KSrlOS__4
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Terceira Linha
Programa de Integridade 

Em caso de empate entre duas ou 
mais propostas, serão utilizados os 
seguintes critérios de desempate, 

nesta ordem:

(...)

DESENVOLVIMENTO PELO 
LICITANTE DE PROGRAMA DE 

INTEGRIDADE, conforme 
orientações dos órgãos de 

controle.

Art. 60
Inciso IV

Na aplicação das sanções  ao responsável 
pelas infrações administrativas serão 

considerados:

(...)

 A IMPLANTAÇÃO OU O APERFEIÇOAMENTO 
DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle.

Art. 156
Inciso V
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Terceira Linha
Ordem Cronológica de Pagamento

Ordem Cronológica de 
Pagamentos:

O controle interno aqui especificado é o 
Órgão Central do Sistema, entretanto, 
nada impede que a unidade de controle 
interno atue no auxílio do mapeamento 
de processos e definição de controles, 
para que não haja descumprimento da 
legislação vigente.

No dever de pagamento pela Administração, será observada a 
ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, 
subdividida nas seguintes categorias de contratos:

I - fornecimento de bens;
II - locações;

III - prestação de serviços;
IV - realização de obras.

A ordem cronológica poderá ser alterada, mediante prévia 
justificativa da autoridade competente e posterior 
comunicação ao órgão de controle interno da 
Administração e ao tribunal de contas competente, 
exclusivamente nas situações citadas na legislação.

A inobservância imotivada da ordem cronológica ensejará 
a apuração de responsabilidade do agente responsável, 
cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização.

Art. 141
§ 1º

Art. 141
§ 2º
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Terceira Linha
Fiscalização pelos órgãos de controle   

Os órgãos de controle adotarão, 
na fiscalização dos atos, critérios 
de oportunidade, materialidade, 
relevância e risco e considerarão 
as razões apresentadas pelos 
órgãos e entidades responsáveis 
e os resultados obtidos com a 
contratação.

Art. 170 As razões apresentadas pelos 
órgãos e entidades responsáveis 
deverão ser encaminhadas aos 
órgãos de controle até a 
conclusão da fase de instrução 
do processo e não poderão ser 
desentranhadas dos autos.

Art. 170
§ 1º

A omissão na prestação das 
informações não impedirá as 
deliberações dos órgãos de 
controle nem retardará a 
aplicação de qualquer de seus 
prazos de tramitação e de 
deliberação.

Art. 170
§ 2º

Os órgãos de controle 
desconsiderarão os documentos 
impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum 
interesse para o esclarecimento 
dos fatos.

Art. 170
§ 3º

Qualquer licitante, contratado ou 
pessoa física ou jurídica poderá 
representar aos órgãos de 
controle interno ou ao tribunal 
de contas competente contra 
irregularidades na aplicação da 
Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 170
§ 4º



Terceira Linha
Fiscalização pelos órgãos de controle
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Adoção de 
procedimentos objetivos 

e imparciais

Na fiscalização de controle será observado o seguinte:

Art. 171, caput

Art. 171
Inciso II

Elaboração de relatórios 
tecnicamente 
fundamentados, baseados 
exclusivamente nas 
evidências obtidas e 
organizados de acordo com 
as normas de auditoria do 
respectivo órgão de 
controle

De modo a evitar que 
interesses pessoais e 
interpretações 
tendenciosas interfiram na 
apresentação e no 
tratamento dos fatos 
levantados

Terceira Linha
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E a Unidade de Controle 
Interno, como pode 

atuar?



Entendimento do Órgão/Entidade
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✓ Identificar as leis e regulamentos associados ao órgão, bem como as 
políticas públicas relacionadas para entender seus objetivos e 
estratégias;

✓ Identificar o contexto social, econômico e cultural externo, onde é 
possível identificar recursos, cultura, organização e valores;

✓ Identificar as partes interessadas externas, assim como 
compreender os processos de governança, gestão de riscos e 
controles.

Fonte: SFC/CGU

Ter conhecimento dos objetivos e 
estratégias do  órgão/entidade

A Unidade de Controle Interno será instância interna 
de governança do órgão ou da entidade onde for 
instituída. (Decreto Est. nº 47.087/2019)

Segunda 
Linha



Entendimento do Órgão/Entidade
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Fonte: https://www.lai.pe.gov.br/Fonte: https://www.scge.pe.gov.br/

Ferramentas disponíveis para consulta
● Sítio eletrônico do órgão;
● Portal da Lei de Acesso a Informação do Governo de Pernambuco (LAI).

Segunda 
Linha

https://www.lai.pe.gov.br/
https://www.scge.pe.gov.br/
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Fonte: http://web.transparencia.pe.gov.br/despesas/Fonte: https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/processos

Análise da gestão de contratos e processos licitatórios existentes

● Consulta aos relatórios de auditoria e das prestações de contas do TCE/PE;
● Consulta ao Portal da Transparência do Governo de Pernambuco;
● Entrevista com os gestores acerca de mapeamento de processos e riscos no processo de 

contratação.

Entendimento do Órgão/Entidade Segunda 
Linha

https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/processos
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✓ Portaria SAD n° 2.679/21 - Pesquisa de Preços

✓ Dec. Estadual nº 51.651/21 - Agentes de Contratação

✓ Dec. Estadual nº 51.652/21 - Planejamento das Contratações

✓ Dec. Estadual n° 52.153/22 - Índice de Reajustamento de Preços

✓ Lei Ordinária n° 15.555/21 - Reajustamento de Preços dos Contratos

✓ Decreto Estadual n° 53.384/22 - Fase Preparatória das Licitações e  
Contratações Diretas

✓ Portaria SCGE nº 08/2023 - Política Geral de Riscos nas 
Contratações Públicas 

Ter conhecimento dos normativos 
publicados

Entendimento da matéria Segunda 
Linha

http://www.pge.pe.gov.br/ProcConsultivaNormas.aspx


Elaboração de checklist com os principais pontos de atenção 
relacionados ao objeto contratual, seja a sua realização 
propriamente dita, bem como os aspectos de execução 
orçamentária. É importante que esse instrumento seja elaborado 
através da cooperação entre o próprio fiscal, o controle interno e a 
assessoria jurídica.

Atenção!!!! A PGE possui vários checklists relacionados à temática de 
contratações públicas em seu sítio eletrônico.

Proposição de medidas de controle

31

Segunda 
Linha
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Criação de banco de talentos na 
unidade de gestão de pessoas de 
cada órgão, de modo que seja 
possível a identificação dos perfis 
dos profissionais habilitados a 
trabalhar na área de contratações.

Implantação de um termo de habilitação 
onde o agente público informe se há 
vínculo societário seu ou de seu cônjuge.

Indicação e determinação para que os 
profissionais da área estejam em 
constante atualização, através de 
cursos disponibilizados pelo Cefospe 
ou em outras instituições 
reconhecidas.

Realização de mapeamento dos 
processos relacionados às contratações, 
para definição das atividades e dos 
responsáveis por cada etapa, verificando 
se há a devida segregação de funções.

Proposição de medidas de controle Segunda 
Linha



Compreensão do processo de contratação
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O processo de contratações públicas está mapeado no meu órgão/entidade?

SIM NÃO

● Realizar facilitação com as equipes 
envolvidas nas contratações para 
realização do mapeamento.

● Verificar se o processo funciona da forma que 
está escrito;

● Verificar se está adaptado às exigências da NLL;

● Caso alguma resposta anterior seja negativa, 
realizar facilitação com as equipes envolvidas nas 
contratações para redesenho do mapeamento.

● Monitorar o processo de contratações públicas, 
através de:

○ Reuniões;
○ Acompanhamento via SEI.

Segunda 
Linha
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As Unidades de Controle Interno - UCI dos órgãos 

e entidades, ou setores responsáveis com atribuições 

equivalentes, devem coordenar a implantação e o 

aprimoramento da gestão de riscos utilizada pelos 

agentes que atuam nos processos de contratação.

Portaria SCGE nº 08/2023 -          Política 
Geral de Riscos nas 

Contratações Públicas, art. 5º:

Coordenação - Gestão de Riscos Segunda 
Linha

Site SCGE: 
https://www.scge.pe.gov.br/gestao-de-riscos/

https://www.scge.pe.gov.br/gestao-de-riscos/
https://www.scge.pe.gov.br/gestao-de-riscos/
https://www.scge.pe.gov.br/gestao-de-riscos/
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Há estrutura 
colegiada para 

discussão sobre 
licitações?

Há medição do 
desempenho?

Os instrumentos 
de governança 

foram 
elaborados?

Ocorre a 
publicação de 

relatórios sobre o 
desempenho das 

contratações?

Há objetivos, 
indicadores e 
metas para as 
contratações?

Há 
acompanhamento 
dos instrumentos 
de governança?

Há diretrizes para  
as contratações?

Reflexões sobre a Governança  Segunda 
Linha

Fonte: Palestra “Atuação do Controle Interno na Nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos”, Jetro Coutinho, 23/09/2022, adaptado.
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Os indicadores da 
área de 

contratações 
melhoraram?

O tempo 
médio/custo de 

contratação 
reduziu ou 
aumentou?

O cumprimento 
dos objetivos das 

contratações 
aumentou?

A cultura 
apresenta foco na 

prevenção?

Qual o custo da 
GR? É justificável 

em relação aos 
benefícios?

Há menos 
retrabalho?

Os objetivos são 
SMART?

Reflexões sobre a Gestão de Riscos Segunda 
Linha

Fonte: Palestra “Atuação do Controle Interno na Nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos”, Jetro Coutinho, 23/09/2022, adaptado.
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Os controles 
envolvem 

capacitação?
Os controles são 

proporcionais aos 
riscos ou são 
burocráticos?

O controle social é 
viabilizado?

Os controles são 
preventivos, 

prioritariamente?

Os controles são 
eficazes?

Reflexões sobre os Controles Internos Segunda 
Linha

Fonte: Palestra “Atuação do Controle Interno na Nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos”, Jetro Coutinho, 23/09/2022, adaptado.
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A segunda linha é o baluarte para a 
implementação de processos essenciais 

para uma boa governança. 

Tem um papel fundamental de indução e 
de capacitação nos temas a ela afetos, 

apoiando a primeira linha. 
Fonte: Artigo “As Três Linhas e a Nova Lei de Licitações”, Marcus Braga, 2022.
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Não se apaixone pela ferramenta. Apaixone-se pela obra pronta.
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Diretoria de Governança e Riscos 
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Obrigada

E-mail SCGE para atendimento às Unidades de Controle Interno: 

sistemadecontroleinterno@cge.pe.gov.br
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