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IMPRENSA

Site G1 da Globo: “Estudo do BID diz que Brasil 
gasta muito e gasta mal; ineficiências somam 

US$ 68 bilhões por ano”

(https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/07/estudo-

do-bid-diz-que-brasil-gasta-muito-e-gasta-mal-ineficiencias-

somam-us-68-billoes-por-ano.ghtml)

Notícia de 7/5/2019

3

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/07/estudo-do-bid-diz-que-brasil-gasta-muito-e-gasta-mal-ineficiencias-somam-us-68-billoes-por-ano.ghtml
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IMPRENSA
Compras públicas
O BID também apontou a corrupção como um problema que 

impacta os gastos públicos na América Latina e no Caribe. 
Segundo a entidade, o desperdício de recursos públicos em 
subornos e orçamentos inchados parece ser enorme - cerca 

de 26% do custo dos projetos - ou 8,6% do PIB.

A recomendação do BID, nesse caso, é aumentar a eficiência 
das compras públicas, por meio do uso de "licitações 
competitivas e eficientes e limitar o uso de exceções".

Também recomendou "incorporar transações de obras 
públicas ao "Comprasnet", portal de compras do governo. 

Para o BID, esse portal deve "cobrir as empresas públicas, os 
governos subnacionais e os escritórios". descentralizados.
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Aquisições da APF – Informação sítio MPOGPapel das Aquisições Públicas

Aquisições 
públicas 

(poder de compra)

Instrumento de 
implementação 

de políticas 
públicas

Alocação de recursos em setores 
estratégicos e relevantes para o 

desenvolvimento econômico, social 
e ambiental

Promoção de 
inovação e 

avanço 
tecnológico
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Cenário
• o mercado de compras governamentais corresponde, em média, a 13% do

PIB brasileiro, algo em torno de R$ 850 bilhões (segundo dados de 2017 da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE)

• expectativa do estabelecimento de um novo marco legal para as
contratações públicas:

- legislação atual é um obstáculo ao aperfeiçoamento do processo; à
obtenção de melhores resultados e ao controle da corrupção;

- torna o procedimento extremamente complexo e burocrático;

- onerosidade gerada pelos custos de transação;

- dificulta a compra mais econômica, mas com qualidade mínima.

• falta de consciência, por parte dos gestores, de que a contratação é
fundamental e estratégica para o alcance dos fins institucionais, em
especial sua fase de planejamento;

• ausência de capacitação dos agentes que lidam com as contratações.
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SEQUÊNCIA DA APRESENTAÇÃO

Problemas 
estruturantes 
em compras 

públicas

Alguns 
conceitos 

importantes

RCA – Riscos 
e Controles 

nas 
aquisições

DEZ 
MANDAMEN

TOS 
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Vamos listar os principais 

problemas em aquisições 

públicas!

Será que seu órgão tem 

algum desses 

problemas?
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Principais causas estruturais
Deficiências no processo de planejamento anual 

das aquisições (1)
- Ausência de padronização (quanto às especificações; uso

de SRP, adoção de padrões mais simples em contratações
de baixo valor ou de baixo impacto na organização etc.),
inclusive em contratações diretas;

- Deficiência ou falta de competência dos ocupantes de
funções chave no planejamento (levando a
especificações incompletas; com requisitos irrelevantes
e/ou restritivos; indefinição do objeto e diminuição da
competição e aumento de custos);

- Ausência de estudos técnicos preliminares (quanto à
viabilidade técnica da contratação – capacidade de
atender à necessidade da administração).

9
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O planejamento é o início 
do sucesso ou do fracasso 

da aquisição!

http://www.iconarchive.com/show/farm-fresh-icons-by-fatcow/angel-icon.html
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Planejamento da contratação

• é a fase que recebe como insumo uma 
necessidade de negócio (justificativa da necessidade 

dos serviços demonstrando a funcionalidade e adequação ao 

interesse público) e gera como saída um edital 
completo, incluíndo o termo de referência 
(TR) ou projeto básico (PB) para a 
contratação. 
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Principais causas estruturais

Deficiências na estimativa das quantidades 
de materiais (2)

- Estimativa de quantidades a maior que as
necessidades, levando ao desperdício;

- Estimativa de quantidades a menor, ocasionando a
falta de produtos/serviços, dando margem a aditivos
ou novas contratações.
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Principais causas estruturais

Deficiências na estimativa de preços (3)

- Estimativas inadequadas (coleta insuficiente de 
preços; falta de método para realizar a estimativa das 
quantidades);

- Dificuldade na obtenção de informações para realizar 
a estimativa (fornecedores não respondem ou 
informam preços irreais).
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DIRETRIZES PARA PESQUISAS DE PREÇOS – TCU 

Acórdão 452/2019-Plenário  - prevalência dos sistemas oficias de referência 

da Administração Pública sobre a utilização de cotações efetuadas junto a 

empresas do mercado – por gozarem de presunção de veracidade.

Precedentes na mesma linha: Acórdãos 1.923/2016 e 1.000/2017, ambos do 

Plenário.

Acórdão 247/2017-Plenário e 4780/2017-1ª Câmara (priorizar bancos públicos de 

consulta): a exemplo do Painel de Preços disponibilizado pelo Ministério do 

Planejamento ou do Banco de Preços em Saúde, do Ministério da Saúde.

- analisar, de forma crítica, os preços coletados, desconsiderando, do cálculo do 

valor médio, aqueles que se mostrarem inexequíveis ou excessivamente elevados; 

e

- incluir, em sua pesquisa de preços, os valores praticados no âmbito dos seus 

contratos atualmente vigentes para a execução. 
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DIRETRIZES PARA PESQUISAS DE PREÇOS – TCU 
Acórdão 6.237/2016-1C (detecção da existência de sobrepreço na formação 
do orçamento)

• pesquisa de preços que represente, o mais fielmente 

possível, os preços praticados pelo mercado, devendo levar 

em conta diversas origens, como, por exemplo, cotações com 

fornecedores (abstendo-se de se restringir a essa), contratos 

anteriores da própria entidade, contratos similares de outras 

entidades públicas ou do Sistema “S” e pesquisas na internet 

em sítios especializados;

No mesmo sentido: Acórdãos 825/2017 e 713/2019-Plenário. 

• elaboração de orçamento detalhado, com base na pesquisa de 

preços realizada, que expresse os quantitativos e preços unitários 

do objeto da licitação, em observância ao seu regulamento 

licitatório;



16

DIRETRIZES PARA PESQUISAS DE PREÇOS – TCU 

• implementação dos seguintes controles internos:

 as equipes de planejamento de contratações devem 

definir método para estimar as quantidades 

necessárias (se preciso, devendo buscar métodos e 

técnicas para estimar as quantidades dos itens da solução 

em outras entidades do Sistema S ou mesmo em 

órgãos/entidades da Administração Pública Federal), 

documentando a aplicação do método no processo de 

contratação (…);

 fazer levantamento exaustivo das necessidades, de 

modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou 

novas contratações, semelhantemente ao previsto no 

art. 8º da Lei 8.666/1993;
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DIRETRIZES PARA PESQUISAS DE PREÇOS – TCU 

o fiscal do contrato de determinada solução deve armazenar 

dados da execução contratual, de modo que a equipe de 

planejamento da contratação que elaborar os artefatos da 

próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte 

com informações de contratos anteriores (e.g. séries históricas de 

contratos de serviços contínuos), o que pode facilitar a definição das 

quantidades e dos requisitos da nova contratação (…);

 a assessoria jurídica não deve aprovar processos de contratação 

que não contenham, nos autos, a memória de cálculo das 

quantidades dos itens que serão contratados.

Outro precedente: Acórdão 3.016/2015-Plenário.
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Principais causas estruturais

Deficiências em cláusulas editalícias (4) 

Fundamentação: Lei 8.666/1993, art. 3º, §1º,
inciso I (todos) e art. 30 (a, d); Acórdão
614/2008-Plenário, 9.3.3.2 (b); Acórdão TCU
1.955/2014 – Plenário, item 9.2.4; Acórdão nº
1.214/2013-TCU-Plenário, itens 9.1.12 e 9.1.13

18
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Principais causas estruturais
Deficiências na justificativa para o 

parcelamento ou não da solução (5)

- Não parcelar o que deve ser parcelado, levando à 
diminuição da competição, com o consequente 
aumento dos valores contratados;

- Parcelar solução cujo parcelamento é inviável, 
redundando em contratações por inexigibilidade ou a 
licitações com a presença de poucos fornecedores, 
com o consequente aumento dos valores 
contratados se comparado à compra conjunta da 
solução.
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Principais causas estruturais

Deficiência nos requisitos de qualidade (6)

Fundamentação: CF 88, art. 37 (Princípio
da Eficiência); Lei 10.520/2002, art. 3º, inc.
II; Decreto 2.271/1997, art. 3º, §1º;
Acórdão TCU 1679/2015, item 9.4.1.
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Principais causas estruturais

Deficiências no processo de gestão dos contratos 
(7)

- Ausência de processo de trabalho formalizado
(deficiência na governança);

- Falta de definição clara de papéis e responsabilidades e
consequente não alocação dos recursos humanos mais
capacitados;

- Falta de nomeação formal dos agentes que devem atuar
nessa fase (arts. 67 e 68 da Lei 8.666/1993);

- Nomeação de atores sem as competências necessárias;

- Dificuldades de gerenciar o contrato por conta de
especificações deficientes – falha de planejamento.
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Principais causas estruturais

Deficiências nas cláusulas de penalidades (8)

Fundamentação: Princípios da prudência,
proporcionalidade e razoabilidade; Lei
8.666/1993, art. 87 (todos); Acórdão TCU
2.832/2012 - Plenário, item 9.4 (todos); Acórdão
TCU 754/2015 – Plenário, item 9.5.1 (todos)
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Principais causas estruturais

Deficiências na aplicação de penalidades (9)

Fundamentação: Lei 8.666/93, art. 66 (todos) e 
67, §1º (todos) c/c cláusulas do contrato
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Principais causas estruturais

Deficiências nos mecanismos para comprovar 
os serviços realizados/materiais utilizados (10)

Fundamentação: Lei 4.320/1964, art. 63, § 1°, I e
II (c, d, a); Lei 8.666/1993, art. 67, § 1º (todos);
Decreto 2.271/1997, art. 6º (todos); Acórdão
TCU 1.647/2010 -Plenário, 9.1.1 (todos), 9.1.2
(todos); Acórdão TCU 2.204/2010 - Plenário,
item 9.8.2 (todos)
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Principais causas estruturais

Falhas na repactuação dos contratos (11)

Fundamentação: Lei 8.666/93, art. 65, II, d
(todos); Decreto 2.271/1997, arts. 5º (a e b) e
4º, inciso I (c); Lei 8.666/93, art. 66 c/c cláusulas
do contrato (d e e); Acórdão 1.214/2013-TCU-
Plenário, item 9.1.17.3 (f) Acórdão 1520/2015-
TCU-Plenário, item 9.1.36.5
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REFLEXÃO

26
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PROCESSO LICITATÓRIO

 Qual é o “objetivo principal” de uma 
licitação?

( ) buscar a proposta mais vantajosa para a
Administração

( ) respeitar a isonomia entre licitantes

( ) atender a uma demanda/problema da
Administração
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QUALIDADE (ABNT NBR ISO 9000)
PROCESSO ESTRUTURADO

Princípios da gestão da qualidade:

• Foco no cliente

• Liderança

• Envolvimento de pessoas

• Abordagem de processo

• Abordagem sistêmica para a gestão

• Melhoria contínua

• Abordagem factual para tomada de decisão 

29



30

AQUISIÇÃO COMO PROCESSO DE TRABALHO

Conjunto de atividades inter-relacionadas

Com entradas + saídas

Qualidade (ISO 9000) = processo estruturado

Final: contratação de qualidade

RCA: meta processo (detalhamento a cargo 
de cada órgão)

30
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REFLEXÃO

No seu órgão, há um processo 
de trabalho ou cada aquisição 
é feita de uma forma distinta?
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1º CONCEITO IMPORTANTE

AQUISIÇÃO COMO 
UM PROCESSO DE 

TRABALHO

MAIS EFICIÊNCIA, 
MAIS QUALIDADE, 

REDUÇÃO DE 
FALHAS 

32
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• Governança no setor público compreende
essencialmente os mecanismos de liderança,
estratégia e controle postos em prática para
avaliar, direcionar e monitorar a atuação da
gestão, com vistas à implementação de políticas
públicas e à prestação de serviços de interesse
da sociedade.

Fonte: RBG, 2014

Governança no setor público
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GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES

• Finalidade: garantir que as organizações

atuem sempre conforme o interesse público

• O que se pretende: melhoria de processos

de compras; redução de riscos e

implantação de controles
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OBJETIVOS DA GOVERNANÇA DAS 
AQUISIÇÕES

 alinhar as políticas e as estratégias de gestão das

aquisições às prioridades do negócio da

organização em prol de resultados

 assegurar a utilização eficiente de recursos

 otimizar a disponibilidade e o desempenho dos

objetos adquiridos
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OBJETIVOS DA GOVERNANÇA DAS 
AQUISIÇÕES

 mitigar riscos nas aquisições

 auxiliar a tomada de decisão sobre aquisições

 assegurar o cumprimento dos papéis e das

responsabilidades, e a transparência dos

resultados na função aquisição
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GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES
ACÓRDÃO 1679/2015 - PLENÁRIO

c) estabeleça em normativos internos:

c.1) as competências, atribuições e responsabilidades do dirigente
máximo com respeito às aquisições, nesses incluídos, mas não
limitados, a responsabilidade pelo estabelecimento de
políticas e procedimentos de controles internos necessários para
mitigar os riscos nas aquisições;

c.2) as competências, atribuições e responsabilidades dos
cargos efetivos da área de aquisições;

c.3) avalie a necessidade de atribuir a um comitê, integrado por
representantes dos diversos setores da organização, a
responsabilidade por auxiliar a alta administração nas decisões
relativas às aquisições, com objetivo de buscar o melhor resultado
para a organização como um todo
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GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES
ACÓRDÃO 1236/2015 - PLENÁRIO

Recomendação à UNIVASF para que avalie a conveniência e a

oportunidade de adotar os seguintes procedimentos sobre gestão de

riscos:

a) estabelecer diretrizes para o gerenciamento de riscos da área de

aquisições

b) incluir no Plano de Capacitação da universidade cursos e

treinamentos para os gestores da área de aquisições em gestão

de riscos

c) realizar gestão de riscos das aquisições
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2º CONCEITO IMPORTANTE

GOVERNANÇA DAS 
AQUISIÇÕES

ESTRATÉGIAS PARA 
REDUÇÃO DE RISCOS E 
PROMOVER MELHORIA 

DOS PROCESSOS DE 
COMPRAS

39
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Gestão de riscos aumenta o desempenho
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A tríade...

Objetivos

Controles

Riscos
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Fundamentalidade da análise de 
risco

• A falta de ou uma análise de risco deficiente, 
levando à desconsideração de fatores, 
externos e internos, relevantes, impacta 
diretamente na eficácia do processo de 
aquisições e na eficiência da contratação dele 
decorrente.
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Risco

• Efeito da incerteza nos objetivos (ISO 31.000)

• Combinação da probabilidade de um evento e 
suas consequências (ISO 27.002)
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Tratamento do risco

• Evitar

• Mitigar

– Diminuindo a probabilidade

– Diminuindo as consequências (impacto)

• Transferir

• Aceitar (‘apetite a risco’)

• O tratamento de riscos pode criar novos riscos 
ou modificar riscos existentes (ISO 31000).
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“CONTROLES INTERNOS”
RESPOSTAS AO RISCO: PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA VERSUS IMPACTO 

SOBRE A GESTÃO

Probabilidade Impacto
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3º CONCEITO IMPORTANTE

AUDITORIA INTERNA: 
AVALIA OS CONTROLES 

INTERNOS 
IMPLANTADOS PELA 

GESTÃO 

CONTROLE INTERNO: 
AUXILIA A GESTÃO NA 

IMPLANTAÇÃO DOS 
CONTROLES PARA 
MITIGAR RISCOS 
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GESTÃO DE RISCOS

• O que é: efeito da incerteza nos objetivos

• Para que serve: atingir os objetivos

fixados

• É um procedimento formal? Depende!

• “Customização” (conforme minha

necessidade)

47
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RISCOS
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 Avalie a probabilidade e o 

impacto;

 Avalie os custos e benefícios 

de cada resposta;

 Considere riscos cujo

tratamento não é

economicamente justificável;

 Avalie os riscos secundários 

introduzidos pelo tratamento;

 Identifique e designe um 
responsável pelas respostas.

EvitarTransferir

MitigarAceitar

Resposta

Resposta a Riscos

49



50

PAPEL DO TCU E DO GESTOR

Acórdão 4430/2009 Primeira Câmara 
(Sumário)

Não cabe ao Tribunal determinar que o
gestor pratique ou deixe de praticar ato de
sua competência discricionária, ressalvada a
possibilidade de alertá-lo quanto aos riscos
envolvidos na pratica do ato, se iminente.
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CASO REAL – AVALIAÇÃO DE RISCOS EM AQUISIÇÕES

Função/Atividade Compilado por Data

Objetivo Analisado por Data

Riscos Identificados
Controles 
Existentes

Avaliação Recomend

Eventos Causas Consequência Descrição Eficácia Probab Impacto Nível Tratar Risco Prior.
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CASO REAL - RISCOS MAPEADOS

Risco de 
paralisação 
dos serviços 
terceirizados 
no órgão x, 

ocasionando  
impedimento 
da prestação 
dos serviços

Risco de 
corrupção da 
empresa que 

presta 
serviços 

terceirizados 
ao órgão X ou 

risco de 
tentativa de 
conluio da 

empresa com 
o órgão x, a 
qual tenta 
assediar o 

contratante 
através dos 

representant
es da AP

Falência de 
empresa 

terceirizada 
ocasionando 
forte impacto 
por gerar total 
abandono do 
contrato em 

caráter 
repentino

Descumpri-

mento das 
obrigações 
contratuais 

pelas 
empresas 

que prestam 
serviços 

terceirizados 
ao  órgão x

Irregularida-

des em 
adimplement

os de 
pagamentos  

frente aos 
funcionários 

pelas 
empresas 

terceirizadas 
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CONTROLES PARA MITIGAR RISCOS

1-) Formalismo no trato com as empresas, sem preterição dos princípios
primordiais de cordialidade, urbanidade e respeito

2-) Conduta firme e determinada no sentido de fazer imperar o caráter de
seriedade e responsabilidade que promana do órgão e de seus servidores

3-) Tomada de medidas visando coibir o mau comportamento empresarial
(sempre que existente), eliminando ou tentando atenuar prováveis e futuros
riscos para o órgão x

4-) Estudo, reuniões e trocas de idéias com autoridades superiores no
sentido de evitar e de coibir comportamentos dissonantes com os já
insculpidos nos Princípios Administrativos e Legais.
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4º CONCEITO IMPORTANTE

IMPLANTAÇÃO 
DA GESTÃO DE 

RISCOS

MELHORIA DOS 
CONTROLES 
INTERNOS
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SEQUÊNCIA DA APRESENTAÇÃO

Problemas 
estruturantes 
em compras 

públicas

Alguns 
conceitos 

importantes

RCA – Riscos 
e Controles 

nas 
aquisições

DEZ 
MANDAMEN

TOS 
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RCA – Riscos e Controles em 

Aquisições !!!!

O que é? Pra que 

serve?
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O QUE É E PARA QUE SERVE?

• Trata-se de uma ferramenta para auxiliar o
gestor na gestão de riscos nas aquisições e
contratações.

• Concentra-se prioritariamente na fase de
planejamento da contratação, diante do fato
de que as condições postas nos editais e TRs
são os instrumentos utilizados nas fases
seguintes de escolha do fornecedor e da
execução contratual.
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ACÓRDÃO N. 1243/2014 – TCU - PLENÁRIO

9.1.1. publique na Internet o documento RCA – Riscos
e Controles nas Aquisições

9.1.2. divulgue, interna e externamente ao TCU, as
informações publicadas em atenção ao item anterior,
com as ressalvas de que se trata de instrumento de
orientação a ser avaliado, em cada caso concreto,
pelos gestores que forem utilizar o RCA e de que não
se trata de entendimento em tese por parte deste
Tribunal
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RCA – Riscos e Controles nas Aquisições

Acessível em http://www.tcu.gov.br/selog
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META PROCESSO DE AQUISIÇÃO PÚBLICA
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Aquisição como processo de trabalho

Fonte: RCA - Riscos e Controles nas 

Aquisições - www.tcu.gov.br
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Aquisição como processo de trabalho

Fonte: RCA - Riscos e Controles nas Aquisições
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METAPROCESSO DE AQUISIÇÃO

1) Planejamento da  contratação: recebe como insumo ou 
uma necessidade de negócio e gera como saída um edital 

completo para a contratação

2) Seleção do fornecedor: recebe como insumo o edital 
completo, e gera como saída o contrato

3) Gestão do contrato : recebe como insumo o contrato, e 
gera como saída uma solução, que produz resultados, os 

quais atendem à necessidade que desencadeou a 
contratação
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RISCOS E CONTROLES 
EM AQUISIÇÕES – “OLHANDO PARA ALÉM DA 

CONFORMIDADE”

TCU 

ONTEM

Só apontamento 
de falhas 

detectadas

Repetição das 
falhas 

TCU

HOJE

Organizar 
processos de 

trabalho

Mais eficiência

Redução de  
processos
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5º CONCEITO IMPORTANTE

RCA

MELHORIA DOS 
PROCESSOS DE 

COMPRAS 
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SEQUÊNCIA DA APRESENTAÇÃO

Problemas 
estruturantes 
em compras 

públicas

Alguns 
conceitos 

importantes

RCA – Riscos 
e Controles 

nas 
aquisições

DEZ 
MANDAMEN

TOS 
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RCA – Riscos e Controles em 

Aquisições !!!!

Vamos tornar isso mais 

concreto......
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• Empresas sem qualificação adequada para a 
execução do objeto participando da licitação.

Causas

• Não obtenção do objeto contratado

• Descumprimento, pela contratada, das 
obrigações previstas em legislação específica e 
no contrato.

Consequências

• A equipe de planejamento da contratação inclui
no edital exigências de qualificação econômico-
financeira e qualificação técnica mais robustas
(ver Acórdão 1.214/2013-Plenário).

Sugestões de 
Controle

Contratação de empresas incapazes de executar o contrato



69

• Entendimento de que não há consequências 
para conduta “aventureira”.

Causas

• Retardo indevido no processo licitatório

• Intempestividade no fornecimento de serviços 
aos cidadãos.

Consequências

• Área administrativa inclui no instrumento
convocatório a gradação das sanções para os
comportamentos tipificados na Lei 10.520/2002,
art. 7º e, se for o caso, pregoeiro inicia
processos administrativos para apenação.

Sugestões de 
Controle

“Aventureiros” participando de licitações
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• Falta de de sistematização sobre o que deve ser 
verificado na fiscalização contratual

Causas

• Recebimento de objeto diverso do que foi 
contratado

• Pagamento indevidoConsequências

• Equipe de planejamento da contratação
estabelece listas de verificação para os aceites
provisório e definitivo na etapa de
planejamento da contratação.

Sugestões de 
Controle

Falhas nos aceites provisórios e definitivos
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• Organizações realizam contratações sem atentar 
ao princípio da padronização.

Causas

• Esforço desnecessário para elaborar 
especificações da contratação

• Repetição de erros

• Perda de economia de escala
Consequências

• OGS padroniza especificações para aquisições
que são comuns com apoio das diversas
organizações sob sua jurisdição e a equipe de
planejamento da contratação usa as
especificações padronizadas

Sugestões de 
Controle

Multiplicidade de esforços para realizar contratações 
semelhantes
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• Responsável pelo planejamento da contratação 
não detém as competências multidisciplinares 
necessárias à execução da atividade

Causas

• Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção 
da solução necessária ao atendimento da 
necessidade

• Diminuição da competição e aumento dos custos

Consequências

• Alta administração estabelece que as
contratações devem ser planejadas por uma
equipe multidisciplinar, incluindo pelo menos os
papéis de beneficiário, especialista e
administrativo.

Sugestões de 
Controle

Especificações deficientes
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RISCO

ELEMENTOS BÁSICOS DO CONTRATO NÃO ESTÃO 
CLAROS DE FORMA UNIFORME PARA AS PARTES DO 

CONTRATO, LEVANDO A DIFERENÇAS DE 
ENTENDIMENTOS E EXPECTATIVAS ENTRE AS 

PARTES, COM CONSEQUENTE ATRASO DURANTE A 
EXECUÇÃO DO CONTRATO DEVIDO À NECESSIDADE DE 

ESCLARECER OS PONTOS COM ENTENDIMENTO 
DIVERGENTE.
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SUGESTÃO DE CONTROLE

REUNIÃO DE INICIAÇÃO DO CONTRATO, IMEDIATAMENTE APÓS A 
ASSINATURA DO CONTRATO, COM A PRESENÇA DAS PARTES 

INTERESSADAS, PARA ESCLARECER PELO MENOS OS SEGUINTES 
PONTOS:

A. O OBJETO DO CONTRATO
B. A FORMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES, QUE DEVERÁ 

OCORRER PRIMORDIALMENTE ENTRE REPRESENTANTES DA 
ORGANIZAÇÃO E O PREPOSTO DA CONTRATADA

C. AS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS PARA INSERÇÃO DA CONTRATADA NA 
ORGANIZAÇÃO

D. O MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (...)
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RISCO

CLÁUSULAS DE PENALIDADES 
GENÉRICAS, LEVANDO A IMPOSSIBILIDADE DE 

SUA APLICAÇÃO, COM 
CONSEQUENTE DIFICULDADE DE INDUZIR O 

CONTRATO A VOLTAR A NORMALIDADE EM CASO 
DE DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO
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SUGESTÃO DE CONTROLE (1)

A. ATRELAR MULTAS ÀS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
ESTABELECIDAS NO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

(E.G. MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DE PRODUTOS E 
POR RECUSA DE PRODUTOS)

B. DEFINIR O RIGOR DE CADA MULTA DE MODO QUE SEJA 
PROPORCIONAL AO PREJUÍZO CAUSADO PELA 

DESCONFORMIDADE
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SUGESTÃO DE CONTROLE (2)

C. DEFINIR O PROCESSO DE AFERIÇÃO DA 
DESCONFORMIDADE QUE LEVA À MULTA (E.G. 

CÁLCULO DO NÍVEL DE SERVIÇO OBTIDO)

D. DEFINIR A FORMA DE CÁLCULO DA MULTA, DE 
MODO QUE SEJA O MAIS SIMPLES POSSÍVEL
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SUGESTÃO DE CONTROLE (3)

E. DEFINIR O QUE FAZER SE AS MULTAS SE 
ACUMULAREM (E.G. DISTRATO)

F. DEFINIR AS CONDIÇÕES PARA APLICAÇÕES DE 
GLOSAS, BEM COMO AS RESPECTIVAS FORMAS DE 

CÁLCULO
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Conheçam mais sobre o RCA 

em:

www.tcu.gov.br/selog

http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/Manual

OnLine.htm
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http://www.tcu.gov.br/selog
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/ManualOnLine.htm
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SEQUÊNCIA DA APRESENTAÇÃO

Problemas 
estruturantes 
em compras 

públicas

Alguns 
conceitos 

importantes

RCA – Riscos 
e Controles 

nas 
aquisições

DEZ 
MANDAMEN

TOS 
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Os 10 mandamentos das 

compras públicas

Quantos mandamentos 

seu órgão consegue 

cumprir?
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I – Entregarás a função de aquisição a 
servidores públicos competentes
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II – Planejarás o conjunto de 
tudo que pretendes adquirir ao 

longo dos anos
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III – Envidarás esforço para realizar 
aquisições conjuntas, 

usando padrões nas especificações
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IV – Sempre licitarás, a menos lei diga 
o contrário
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V – Contratarás pensando na 
necessidade que deve ser atendida, e 
não no orçamento que tens disponível
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VI – Avaliarás a possibilidade de 
parcelamento do objeto para dar 

cumprimento ao princípio da isonomia
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VII – Não limitarás a competição de 
forma indevida, garantindo que as 

especificações não possuem requisitos 
a mais nem a menos
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VIII– Sempre pagarás por produto ou 
serviço entregue, e não pelo esforço 

das contratadas
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IX - Usarás o pregão eletrônico, a 
menos que a lei diga o contrário
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X – Cumprirás fielmente o que consta 
no contrato
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Sec-MG

Rua dos Inconfidentes, 911 – 14º e 15º andares, Savassi, Belo
Horizonte
Cep: 30.140-128
Tel: 2138-7700
secex-mg@tcu.gov.br

Ouvidoria: 0800-6441500 ou www.tcu.gov.br

TCU - Contatos

Acompanhe o TCU

Portal/ CU_CUSTOM.RSS_TCU_NOTICIAS

mailto:secex-mg@tcu.gov.br
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/TCU_CUSTOM.RSS_TCU_NOTICIAS
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Obrigado!


