
 
 

 

TÉCNICAS DE DETECÇÃO DE FRAUDES 
 

IMPEDIMENTOS FUNCIONAIS 
 

IRREGULARIDADE FUNCIONAL PRATICADA  

# Eventos de Riscos 
Descrição Fundamento 

Procedimentos de 
apuração 

Técnicas de Auditoria 

1 Acumulação 

irregular de 

cargos públicos 

Via de regra, é proibido acumular cargos 

públicos. A proibição estende-se a funções e 

empregos públicos (inclusive em subsidiárias de 

empresas estatais), assim como a aposentadorias 

(aqui incluídas, para fins deste resumo, as reformas 

e reservas remuneradas dos militares) à conta de 

regime próprio de previdência 

CF/1988, art. 37, XVI, XVII e 

§ 10. CF/1988, art. 37, 

XVI, art. 37, § 10, art. 38, 

III, art. 142, § 3º, II; Ag MS 

32833, STF 

1) Oficiar o servidor para prestar informações sobre os supostos vínculos empregatícios 

2) Se possível, confirmar os vínculos empregatícios, fazendo contato com os respectivos órgãos, 

entidades, ou empresas estatais ou então pela RAIS, CNIS, etc. 

3) Se ficarem constatados 2 vínculos públicos, verificar se é possível enquadrar nas exceções 

previstas na Constituição: um cargo técnico/ científico com um cargo de magistério, dois 

cargos de magistério, dois cargos exclusivos de profissionais de saúde, um cargo eletivo; 

4) Também são permitidos os casos de cargo em comissão de servidor já aposentado, ou os casos 

de cessão de servidores. 

5) O fato de o servidor ter se aposentado em um ou nos dois vínculos não resolve o indício. 

Deve-se continuar a verificação, pois as regras para ativos valem também para inativos. 

6) O fato de o servidor ter falecido não resolve o indício. Deve-se continuar a verificação, pois as 

regras para ativos valem também os instituidores de pensão. Eventuais pensões concedidas em 

cargos inacumuláveis devem ser revistas. 

7) A regra de transição prevista no art. 11 da EC 20/1998 apenas deve ser aplicada se e somente se o 

servidor tenha alcançado a primeira aposentadoria e retornado ao serviço público antes da 

promulgação da referida Emenda. 

8) Mesmo que satisfeita a condição do item anterior, a segunda aposentadoria apenas será 

permitida se ela for de um regime distinto da primeira aposentadoria. 

9) Constatada a irregularidade, o servidor ou pensionista deve optar por receber em apenas um 
dos vínculos. 

Circularização: levantamento 

de informações aos sites 

oficiais de transparência 

dos governos municipais, 

estaduais e federais, 

consulta ao RAIS 

Exame documental: análise 

de processos e documentos 

de ingresso do servidor na 

Instituição 

Indagação escrita: 

questionários e entrevistas 

junto ao servidor para 

prestar esclarecimentos 

2  

Desrespeito ao 

regime de 

dedicação 

exclusiva 

 
O docente sob regime de dedicação exclusiva, via de 

regra, está impedido de exercer outra atividade 

remunerada, pública ou privada, devido a 

natureza participativa, em relação ao qual se exige 

maior envolvimento do professor com a 

instituição de ensino, principalmente no que 

tange à realização de atividades extraclasse, razão 

pela qual o professor que se dedica 

exclusivamente ao magistério percebe uma 

remuneração maior do que aquele submetido a 

outro regime de trabalho. Conforme 

jurisprudência do TCU, é vedado, ainda, o 

exercício de atividades, mesmo não 

remuneradas, que, em alguma medida, 

representem empecilho ao seu pleno 

envolvimento com a universidade. 

 

Lei 12.772/2012, art. 20 a 

21; Decreto nº 94.664 /87, 

Anexo, art. 14 e 15; 

Decreto nº 8.239/2014; 

Acórdãos TCU 1223/2016 

Plenário, 1751/2018 

Plenário 

 

1) Confirmar se o servidor encontra-se em regime de dedicação exclusiva; 

2) Se confirmado, solicitar manifestação do servidor quanto à manutenção dos outros 

vínculos empregatícios públicos ou privados ou participação como sócio-administrador em 

empresa privada; 

3) Se confirmado qualquer um desses vínculos ou participação acionária como administrador, 

o servidor deve optar: Ou se desvincula dos demais empregos e da participação acionária ou 

perde o regime de dedicação exclusiva; 

4) Apurar também se houve má-fé do servidor, ensejando algum tipo de punição pela violação 

das exigências da dedicação exclusiva. Trata-se de critério objetivo, não cabendo justificativas 

quanto à capacidade laborativa em mais de um vínculo empregatício. Como o próprio nome diz, 

servidor em dedicação exclusiva deve dedicar-se exclusivamente àquele vínculo empregatício, 

não cabendo ponderações de qualquer natureza, salvo as exceções legais; 

5) Realizar levantamento de eventuais valores que foram recebidos de forma irregular pelo 
servidor. 

 
Circularização: levantamento 

de informações aos sites 

oficiais de transparência 

dos governos municipais, 

estaduais e federais, 

consulta ao RAIS 

Exame documental: análise 

de processos e documentos 

de ingresso do servidor na 

Instituição 

Indagação escrita: 

questionários e entrevistas 

junto ao servidor e outros 

servidores envolvidos, para 

prestar esclarecimentos 

 



 
 

IMPEDIMENTOS FUNCIONAIS 
 

IRREGULARIDADE FUNCIONAL PRATICADA  

# Eventos de Riscos Descrição Fundamento Procedimentos de 
apuração 

Técnicas de Auditoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descumprimento 

de jornada de 

trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É vedado ao servidor desempenhar quaisquer 

atividades incompatíveis com o exercício do 

cargo e com o horário de trabalho. Apesar de não 

tratar especificamente de situação de 

acumulação de cargo público com emprego na 

iniciativa privada, considera-se que a vedação a 

jornadas de trabalho excessivas esteja albergada 

nesta restrição, pois pressupõe-se no exercício 

das atividades desenvolvidas sob o regime da Lei 

8.112/1990 a compatibilidade com o horário de 

trabalho: Art. 117. Ao servidor é proibido:(...) 

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam 

incompatíveis com o exercício do cargo ou 

função e com o horário de trabalho. No âmbito 

da CLT o art. 482 estabelece que constitui motivo 

ensejador de dispensa por justa causa o fato de 

um empregado desempenhar suas funções com 

desídia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 37, inciso XVI, da 

Constituição de 1988; inciso 

XVIII, do art. 117 da Lei 

8.112/90; Orientação 

Normativa CNU/CGU/AGU nº 

005/2017, de 29 de março 

de 2017 

1. Solicitar ao agente público que apresente, para cada vínculo empregatício, documentos 

emitidos pelo órgão/entidade em que trabalha com as seguintes informações: a. jornada de 

trabalho semanal (quantidade de horas) com base na qual é remunerado, incluindo eventuais 

horas que devem ser cumpridas à distância; b. escala de trabalho atual (horários de início e término 

estabelecidos para cada dia da semana, especificando os horários de intervalo intrajornada); c. 

horas da jornada de trabalho semanal que são cumpridas à distância ou com flexibilidade de 

horário (por exemplo, em regime de sobreaviso, teletrabalho, estudo para atualização profissional, 

preparação de aulas, etc.); d. nome e endereço da unidade em que está lotado (se trabalhar em 

mais de uma, especificar o endereço de todas, assim como os respectivos dias e horários de 

trabalho); e. registros de frequência dos três últimos meses. 

2. Solicitar ao agente público que declare se acumula outro(s) cargo(s) ainda não identificado(s), 

no setor público ou no privado, inclusive como sócio-gerente de empresa. Em caso positivo, 

solicite as informações descritas no item 1. 

3. Em relação aos cargos públicos, confirmar se a acumulação é permitida pela legislação 

vigente. Se não for permitida, adote as medidas cabíveis com vistas a que ele opte por um dos 

cargos. Se for permitida, siga os passos a seguir: a. verifique se a escala de trabalho (1.b), em 

conjunto com as eventuais horas de trabalho à distância (1.c), é condizente com a jornada de 

trabalho contratada (1.a) por exemplo, se um professor contratado para 40h passa 20h em sala de 

aula, as outras 20h pelas quais também está sendo remunerado devem estar dispendidas em 

estudos, pesquisas, preparação de aulas, avaliações dos alunos e/ou outras atividades; b. verifique 

se as jornadas são compatíveis, considerando não só a quantidade de horas que o agente deve 

dedicar a cada cargo (1.a) e os respectivos horários de trabalho (1.b), mas também o tempo 

necessário para os deslocamentos entre os locais de trabalho (1.d) e sua residência, para 

alimentação e para repouso; c. se essa análise apontar prejuízo ao cumprimento da jornada 

total ou prejuízo à qualidade das atividades exercidas em cada um dos cargos acumulados, 

devem ser adotadas as medidas cabíveis com vistas à regularização da situação (redução da jornada 

contratada ou, se isso não for possível, exoneração/demissão de um ou mais cargos). 

4. Adicionalmente, sugere-se comparar os registros de frequência referentes a todos os cargos 

acumulados, a fim de identificar se o agente registrou que trabalhou em dois locais distintos ao 

mesmo tempo, ou se registrou horários que seriam impossíveis de serem cumpridos em função 

do tempo mínimo necessário para deslocamento entre os locais de trabalho. Além de apontar 

incompatibilidade de jornadas, essas situações sujeitam o agente público à devolução de valores 

recebidos sem a correspondente prestação do serviço e à exoneração/demissão, se ficar 

caracterizada sua desídia, entre outras medidas cabíveis. Verificar também a aba de indícios 

relacionados na tela de consulta do indício (lupa), pois o mesmo servidor pode estar caindo em 

outras trilhas relacionadas a acumulação de cargos públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circularização; Exame 

documental; Indagação oral 

e escrita. 



 
 

IMPEDIMENTOS FUNCIONAIS 
 

IRREGULARIDADE FUNCIONAL PRATICADA  

# Eventos de Riscos Descrição Fundamento Procedimentos de 
apuração 

Técnicas de Auditoria 

 
4 

Aposentadoria 

por invalidez 

insubsistente 

O aposentado por invalidez, se vier a exercer 

atividade laboral, dentro ou fora do setor 

público, está sujeito à perda do benefício, 

devendo submeter-se à reavaliação, por junta 

médica oficial, objetivando a verificação da 

manutenção ou não dos pressupostos fáticos 

que ensejaram a inativação, sem prejuízo da 

observância do devido processo legal. 

Acórdão 198/2018-TCU- 

Plenário; Acórdão 

2217/2016-TCU-1ª 

Câmara; Lei 8.112/1990, art. 

188, § 5º. 

1. Confirmar se há ou houve realmente o vínculo empregatício e se ele foi estabelecido após a 
última avaliação da junta médica;  

2. Confirmar informações aos sites oficiais de transparência dos governos municipais, estaduais 
e federais, consulta ao RAIS 

3. Verificar o laudo médico e os motivos que levaram à aposentadoria por invalidez no órgão. 

4. Verificar se houve ou se está programada nova avaliação da junta médica. Caso 

contrário, solicitar nova avaliação, com base no artigo 188, § 5º, da Lei 8.112/90. 

5. Caso o fato gerador da invalidez tenha deixado de existir, avaliar a possibilidade de reversão da 
aposentadoria. 

Circularização; Exame 

documental; Indagação 

escrita. 

 
5 

Acúmulo de 

benefícios ou 

auxílios entre 

cargos acumulados 

O servidor que acumule cargo ou emprego na 

forma da Constituição fará jus a percepção de 

um único auxílio-alimentação, mediante 

opção. O auxílio creche, forma de assistência 

pré-escolar, não pode ser percebido 

cumulativamente pelo servidor que exerça 

mais de um cargo em regime de acumulação, 

assim como não pode ser pago 

simultaneamente ao servidor e cônjuge/ 

companheira. 

Lei 8.460/1992, art. 22, § 

2º; Acórdão 2142/2013- 

TCU-Plenário, item 9.1.4.1; 

Decreto 977/1993, art. 5º; 

art. 46 da Lei 8112/1990 

1. Confirmar se o servidor acumula cargo ou emprego público, conforme previsões legais; 
2. Confirmar informações aos sites oficiais de transparência dos governos municipais, estaduais 

e federais, consulta ao RAIS, e junto com as unidades de gestão de pessoas dos órgãos 
públicos; 

3. Verficar as datas de ingresso nos vínculos empregatícios, e solicitar as fichas financeiras 

do servidor de todo o período possível de ocorrer a duplicidade nos pagamentos dos 

benefícios; 

4. Se confirmada a duplicidade nos pagamentos dos benefícios, solicitar manifestação do 

servidor quanto à opção pelo benefício que lhe for mais vantajoso; 

5. Realizar o levantamento de valores pagos em duplicidade, e 4.1. se o servidor optar pelo 

benefício da UFMS, enviar documentação ao órgão em que ocorreu a duplicidade, para 

providências quanto à suspensão e ao ressarcimento dos valores devidos; ou 4.2. se o 

servidor optar pelo benefício do outro órgão, providenciar a suspensão do pagamento do 

benefício pela UFMS e o ressarcimento ao Erário. 

Circularização; Cruzamento 

de dados; Exame 

documental; 

Indagação escrita. 

 
6 

Exercício de 

gerência privada 

por servidor 

Ao servidor é proibido participar de gerência ou 

administração de sociedade privada, 

personificada ou não personificada, exercer o 

comércio, exceto na qualidade de acionista, 

cotista ou comanditário 

Lei nº 8.112/90 art. 117, 

inciso X (aplica-se aos 

servidores civis); Lei 

6.880/80, art. 29 (aplica-se 

aos militares); Lei 

Complementar n. 35/79, 

art. 36, inc. I e II (aplica-se 

aos magistrados) 

1. Consultar documentos na pasta funcinal do servidor, se assinou documento de que não 

participa de gerência ou administração de sociedade privada; 

2. Consultar o CNPJ das empresas que o servidor é acionista, cotista ou comanditário, e que 

não participa de gerência ou administração de sociedade privada, no site da Receita 

Federal; 

3. Confirmação de informações aos sites oficiais de transparência dos governos 

municipais, estaduais e federais, consulta ao RAIS, e junto com as unidades de gestão de 

pessoas dos órgãos públicos; 

4. Confirmação de valores recebidos em duplicidade 

5. Solicitar esclarecimentos ao servidor e comprovação de documentos que elidem o indício; 

6. Caso confirmado o impedimento, analisar se há necessidade de apuração sobre as eventuais 

irregularidades praticadas pelo servidor, via processo administrativo disciplinar. 

Circularização; Cruzamento de 

dados; Exame documental; 

Indagação oral e escrita. 



 

 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
FASE DE PLANEJAMENTO E PUBLICIDADE DA CONTRATAÇÃO 

# Eventos de Riscos Descrição Fundamento Procedimentos de apuração Técnicas de Auditoria 

1 

Contratação desnecessária 
ou adesão (carona) a itens 
que não satisfazem a 
necessidade da 
Administração. 

Contratação de objeto ou adesão a Atas de outros órgãos que 
não se destina a satisfazer interesse público ou, ainda, a 
contratação de quantidades excessivas. 

Art. 7º, §2º, II, da Lei 
8.666/1993 

Avaliar a especificação do objeto para identificar descrição 
imprecisa, incompreensível, defeituoso ou restritiva que possa 
direcionar o certame e identificar o autor do projeto. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

2 
Projeto "Mágico" e 
caracterização imprecisa do 
objeto 

Licitações que se baseiam em especificações 
incompreensíveis, incompletas, defeituosas, direcionadas, 
restritivas. Espera-se que o Projeto Básico seja precedido de 
estudos técnicos, planejamento, avaliação de alternativas de 
soluções que possam suprir as necessidades da 
Administração. 

Art. 11 e 15 da Lei nº 
8.666/1993. Acórdão 
353/2007 - TCU - Plenário 
([...] são nulas as licitações 
baseadas em projeto 
incompleto, defeituoso ou 
obsoleto.) 

Avaliar a especificação do objeto para identificar descrição 
imprecisa, incompreensível, defeituoso ou restritiva que possa 
direcionar o certame e identificar o autor do projeto. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

3 Direcionamento de marca 
Direcionamento de licitação para marca específica sem a 
devida justificativa técnica. 

Acórdão 1264/2019-
Plenário (Erro grosseiro) 

Avaliar a especificação do objeto e se as características solicitadas 
são exclusivas para o atendimento da finalidade com base em 
fundamentos técnicos e justificativas de economicidade 
demosntradas no processo. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

4 
Garantia de Proposta como 
instrumento de controle de 
interessados 

Exigência de prestação de garantia da proposta antes da data 
de apresentação dos documentos de habilitação pois não 
encontro amparo na LCC e permite o conhecimento 
antecipado das empresas que efetivamente participarão do 
certame, o que pode comprometer o caráter competitivo da 
licitação. 

Art. 56, § 1º da Lei 
8.666/1993. Acórdão 
2552/2017 - TCU - 
Plenário 

Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

5 
Capacidade econômica 
exagerada 

Fixação de percentual de Capital Social ou Patrimônio Líquido 
desproporcional aos riscos que a inececução do contrato 
poderá acarretar para a Administração. 

Súmula TCU 275. Art. 31, § 
2º da Lei 8.666/1993. 

Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

6 
Idoneidade financeira ou 
bancária 

Exigência de atestado de idoneidade financeira ou bancária, 
emitidos por entidade bancária, em nome da empresa 
licitante e até mesmo em nome de seus sócios e 
administradores. 

Acórdão 2179/2011 - TCU 
- Plenário 

Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

7 
"Quitação" em vez de 
"regularidade" fiscal 

Exigência de documentos de quitação de obrigações fiscais ou 
outros documentos não previstos na legislação 

Súmula TCU 283 
Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

8 
Certificado de qualidade 
como requisito de 
habilitação 

Exigência de certificação de qualidade como requisito de 
habilitação em procedimentos licitatórios. 

Acórdão 3291/2014 - TCU 
- Plenário 

Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

 
 



 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

FASE DE PLANEJAMENTO E PUBLICIDADE DA CONTRATAÇÃO 

# Eventos de Riscos Descrição Fundamento Procedimentos de apuração Técnicas de Auditoria 

9 
Certidão negativa de débito 
salarial e infrações 
trabalhistas 

Exigência de certidão negativa de débitos e infrações 
trabalhistas ou outros documentos não previstos na 
legislação 

Acórdão 3088/2010 - TCU 
- Plenário 

Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

10 
Certidão de regularidade 
sindical 

Exigência de documentos não previstos na legislação 
Acórdão 951/2017 - TCU - 
Plenário 

Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

11 
Certidão negativa de 
protestos 

Exigência de documentos não previstos na legislação 
Acórdão 1336/2010 - TCU 
- Plenário 

Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

12 
Alvará do município da 
licitação 

Exigência de comprovação de atividade ou de aptidão 
referente a local específico que importe em restrição ao 
caráter competitivo da licitação, salvo se devidamente 
justificada. 

Art. 30, § 5º, da Lei 
8.666/1993. Acórdão 
7982/2017- TCU - 2ª 
Câmara 

Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

13 
Atestados em número 
mínimo, máximo ou fixo, ou 
proibição do somatório 

É a identidade do objeto licitado que determina a 
possibilidade ou não do somatório. 

Acórdão 17980/2009 e 
13260/2011 - TCU - 
Plenário. 

Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

14 
Profissionais do "quadro 
permanente" 

Exigir tempo mínimo de vínculo antes da publicação do edital 
é ilegal. Deve-se aceitar a comprovação do vínculo com um 
contrato de prestação de servços, regido pela legislação civil 
comum. 

Art. 30, §1º da Lei 
8.666/1993. Acórdão 
1557/2008 e 1949/2008 - 
TCU - Plenário 

Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

15 
Quantitativos mínimos em 
experiência do profissional 

Exigência de quantitativos mínimos ou prazos máximos para 
a comprovação da capacidade técnico-profissional. 

Acórdão 165/2012 - TCU - 
Plenário. No Acórdão 
534/2016 - TCU - Plenário 
o TCU relativizou essa 
proibição, permitindo que 
em casos especiais, muito 
bem justificados, seja 
exigida quantidade 
mínima como requisito de 
experiência do 
profissional. 

Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

16 
Quantitativos exagerados 
em experiência da empresa 

Quantitativos excessivos, a ponto de restringir indevidamente 
a competitividade dos certames, ou em percentual superior a 
50% dos quantitativos previstos na legislação. 

Acórdão 3070/2013 - TCU 
- Plenário 

Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

17 
Experiência em parcelas 
irrelevantes do objeto 

Exigência de comprovação da qualificação técnica, tanto do 
profissional, quanto da empresa, que não se referem às 
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo 
do objetivo licitado. 

Súmula TCU 263 
Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

 Exame documental; Listas 
de verificação. 

 



 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

FASE DE PLANEJAMENTO E PUBLICIDADE DA CONTRATAÇÃO 

# Eventos de Riscos Descrição Fundamento Procedimentos de apuração Técnicas de Auditoria 

18 
Indefinição de critérios para 
avaliação de experiência 
prévia 

Exigência de experiência técnica sem estabelecer de forma 
clara, explícita e objetiva ou desproporcional à complexidade 
do objeto a ser executado. 

Acórdão 584/2013 - TCU - 
Plenário 

Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

19 Visita técnica restritiva 
Exigência de visita técnica aos locais das obras ou de execução 
dos serviços licitados. 

Acórdão 1265/2010 - TCU 
- Plenário 

Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

20 Visto do CREA local 
Exigência, como condição de habilitação, visto do CREA do 
local da obra na certidão de registo da licitante. O instante 
apropriado para atendimento de tal requisito é a contratação. 

Acórdão 1328/2010 - TCU 
- Plenário 

Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

21 
Carta de solidariedade do 
fabricante 

Exigência de declaração do fabricante, carta de solidariedade, 
ou credenciamento, como condição para habilitação de 
licitante. 

Art. 27 a 31 da lei 
8.666/1993 e art. 14 do 
Decreto 5.450/2005. 

Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

22 
Exigência de amostras de 
todos os licitantes 

Exigência de apresentação de amostras antes da fase de 
classificação das propostas. 

Acórdão1291/2011 - TCU - 
Plenário 

Analisar as cláusulas de habilitação do edital para identificar 
critérios restritivos à competitividade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

23 Publicidade Precária 
Não publicação em transparência ativa de todos os 
documentos que integram os processos de aquisição na 
internet. 

Art. 2º, §3º da Lei 
8.666/1993. Acórdão 
2622/2015 - TCU - 
Plenário 

Verificar o nível de publicidade do certame para identificar se 
houve restrição à divulgação, acesso ao edital ou redução no prazo 
útil no certame. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

24 
Informação genérica do 
objeto 

Publicação de avisos de maneira pouco atrativa ou 
compreensível apenas para os potenciais interessados. 

Art. 2º, §3º da Lei 
8.666/1993. Acórdão 
2622/2015 - TCU - 
Plenário 

Avaliar a especificação do objeto para identificar descrição 
imprecisa, incompreensível, defeituoso ou restritiva que possa 
direcionar o certame e identificar o autor do projeto. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

25 
Veículo de circulação 
restrita 

Publicação fictícia. Criação de aparência de legalidade 
forjando avisos de licitação que na prática não foram 
publicados. 

Art. 2º, §3º da Lei 
8.666/1993. Acórdão 
2622/2015 - TCU - 
Plenário 

Verificar o nível de publicidade do certame para identificar se 
houve restrição à divulgação, acesso ao edital ou redução no prazo 
útil no certame. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

26 Publicação intempestiva 
Publicação do aviso de licitação sem respeitar o prazo mínimo 
para abertura das propostas (tempestividade)e ocorrer nos 
meios de comunicação adequados. 

Art. 21, III, da Lei 
8.666/1993. 

Verificar o nível de publicidade do certame para identificar se 
houve restrição à divulgação, acesso ao edital ou redução no prazo 
útil no certame. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

27 Prazo útil restrito 
Publicação de aviso da licitação em véspera de feriado ou final 
de semana, contando os dias corridos e reduzindo os dias 
úteis para conhecimento e participação no certame. 

Art. 21, III, da Lei 
8.666/1993. 

Verificar o nível de publicidade do certame para identificar se 
houve restrição à divulgação, acesso ao edital ou redução no prazo 
útil no certame. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

 
 
 



 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

FASE DE PLANEJAMENTO E PUBLICIDADE DA CONTRATAÇÃO 

# Eventos de Riscos Descrição Fundamento Procedimentos de apuração Técnicas de Auditoria 

28 Edital "caça ao tesouro" 
Dificultação à participação de interessados por meio de 
exigência presencial para retirar o Edital, apresentar 
Recursos, ou obter resultados, e vistorias obrigatórias. 

Art. 21, III, da Lei 
8.666/1993. 

Verificar o nível de publicidade do certame para identificar se 
houve restrição à divulgação, acesso ao edital ou redução no prazo 
útil no certame. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

29 Contratação Direta Indevida 
Dispensa ou inexigibilidade de licitação sem restar 
caracterizado os pressupostos legais, com a finalidade de 
direcionar a contratação. 

Art. 26 da Lei 8.666/1993 
Avaliar a especificação do objeto para identificar descrição 
imprecisa, incompreensível, defeituoso ou restritiva que possa 
direcionar o certame e identificar o autor do projeto. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

30 Fracionamento de despesa 

Compras realizadas com dispensa de licitação justificada pelo 
valor (inciso I ou II do art. 24 da Lei de Licitações), com o 
mesmo código de material adquirido e valores cuja soma 
supere o limite para dispensa, para utilizar modalidade de 
licitação inferior à recomendada pela legislação para o total 
da despesa, ou para efetuar contratação direta. 

Art. 23 da Lei 8.666/1993 
Avaliar a especificação do objeto para identificar descrição 
imprecisa, incompreensível, defeituoso ou restritiva que possa 
direcionar o certame e identificar o autor do projeto. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

31 
Emergência fabricada ou 
simulada 

Simulação ou mesmo prolongamento dos efeitos da situação 
emergencial, sempre com o propósito de justificar a dispensa 
do processo licitatório e a contratação direta. 

Art. 26 da Lei 8.666/1993 
Avaliar a especificação do objeto para identificar descrição 
imprecisa, incompreensível, defeituoso ou restritiva que possa 
direcionar o certame e identificar o autor do projeto. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

32 Falsa exclusividade 
Falta de comprovação da exclusividade da empresa, 
mediante atestado fornecido por órgão competente, e 
justificativa par a contratação. 

Art. 25 da Lei 8.666/1993 
Analisar os documentos da licitante para identificar indícios de 
falsidade, elaboração em conluio, combinação de propostas. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

33 Falsa singularidade 
Falta de comprovação da singularidade do serviço e de que 
somente determinada empresa, ou profissional, estaria apta 
a realizar o serviço que se pretende contratar. 

Art. 25, II da Lei 
8.666/1993 

Avaliar a especificação do objeto para identificar descrição 
imprecisa, incompreensível, defeituoso ou restritiva que possa 
direcionar o certame e identificar o autor do projeto. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

34 
Contratação direta sem a 
comprovação do valor de 
mercado 

Falta de verificação da economicidade dos preços ofertados 
em processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação 

Art. 26, parágrafo único, 
inciso III, da Lei 
8.666/1993 

Comparar o valor ofertado com aqueles praticados pelo 
contratado junto a outros entes públicos ou privados, em avenças 
envolvendo o mesmo objeto ou objeto similar. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

35 
Preço do produto ou serviço 
superfaturado ou jogo de 
planilhas 

Orçamento superfaturado apresentado pelo ente licitante, ou 
em conluio com licitantes com vínculos entre si, ou seja, 
contendo estimativa de preços que não se coaduna com os 
praticados pelo mercado; e inserção de valores superiores aos 
de mercado para um item de composição dos serviços que 
possua quantidade pequena, com a correspondente inserção 
de valor inferior ao de mercado para um item com quantidade 
maior. 

Art. 7º, §2º, II, e art. 40, X, 
§2º, II da Lei 8.666/1993 

Possuir, previamente à abertura do processo licitatório, um 
conjunto de informações seguras e o mais precisas possível a 
respeito dos preços dos produtos ou serviços que pretende 
contratar, que servirão de parâmetro para a oferta de preços 
pelos futuros concorrentes, sendo fator decisivo no julgamento 
das propostas. 

Exame documental, 
Conferência de 
cálculos, Listas de 
verificação 

36 

Contratação por lote e não 
por item em objetos 
divisíveis, de natureza 
diversa, ou que não 
guardem relação entre si. 

Proceder à licitação por lote em vez de item acarreta prejuízo 
ao erário uma vez que restringe a ampla concorrência e 
participação no processo licitatório. 

art. 23, § 1º, da Lei 
8.666/93 

Verificar se houve estudo de ganho de escala, e se os itens em 
grupo compõem a mesma natureza, ou que guardem relação 
entre si. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 



 

37 
Desconsideração de parecer 
jurídico 

Não atender às recomendações ou indagações da 
Procuradoria Jurídica, prosseguindo com o processo sem 
justificativa ou fundamentação que embase a tomada de 
decisão do gestor. 

Art. 38, IX da lei 
8.666/1993. Acórdão 
1264/2019-Plenário (Erro 
grosseiro) 

Verificar se a decisão do gestor está motivada, busca o interesse 
público e que está devidamente fundamentado a escolha face a 
ausência de alternativas ao caso concreto. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

#  Eventos de Riscos Descrição Fundamento Procedimentos de apuração  Técnicas de Auditoria 

38 
Propostas fictícias ou de 
cobertura 

Proposta com falso preço ofertado ou que propositalmente 
não atenda aos requisitos de habilitação constantes no edital 
de licitação. Também conhecidas como propostas "pró 
forma", complementares, de cortesia, figurativas ou 
simbólicas, conferindo um caráter aparente de 
competitividade ao certame licitatório, com o objetivo de 
afastar investigações pelas autoridades de controle. 

A existência de qualquer 
vínculo entre os 
participantes de uma 
mesma licitação, embora 
não o faça por si só, pode 
prejudicar o seu caráter 
competitivo. Art. 90 da Lei 
nº 8.666/93. 

Analisar ligação entre licitantes quando um deles ofertar 
propostas inexequíveis, mais altas que o valor de referência, ou 
quando houver desclassificação. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

39 
Documentos emitidos em 
sequência 

Sequência temporal de emissão de documentos de supostos 
concorrentes em sequência numérica ou no mesmo intervalo 
de tempo. 

A existência de qualquer 
vínculo entre os 
participantes de uma 
mesma licitação, embora 
não o faça por si só, pode 
prejudicar o seu caráter 
competitivo. Art. 90 da Lei 
nº 8.666/93. 

Analisar os documentos das licitantes para identificar indícios de 
falsidade, elaboração em conluio, combinação de propostas. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

40 Datas incoerentes 
Distorção cronológica dos fatos, com a identificação de datas 
incoerentes e incompatíveis com a situação esperada. 

Art. 90 da Lei 8.666/1993 
Analisar os documentos das licitantes para identificar indícios de 
falsidade, elaboração em conluio, combinação de propostas. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

41 Proporção linear nos preços 
Variação de preços nos mesmos percentuais em todos os 
itens cotados. Planilhas de preços unitárias com a mesma 
proporção linear. 

A existência de qualquer 
vínculo entre os 
participantes de uma 
mesma licitação, embora 
não o faça por si só, pode 
prejudicar o seu caráter 
competitivo. Art. 90 da Lei 
nº 8.666/93. 

Checar erros de cálculo semelhantes ou mesma proporção linear 
nos preços. 

Exame documental, 
Conferência de 
cálculos, Listas de 
verificação 

42 

Propostas com a mesma 
diagramação, erros 
ortográficos e gramaticais 
(evento também passível 
nas contratações diretas) 

Documentos elaborados com o mesmo padrão de 
apresentação, com as mesmas características de abreviação 
e pontuação, os mesmos erros ortográficos e gramaticais, 
indicando que a sua elaboração foi realizada por uma mesma 
pessoa. 

A existência de qualquer 
vínculo entre os 
participantes de uma 
mesma licitação, embora 
não o faça por si só, pode 
prejudicar o seu caráter 
competitivo. Art. 90 da Lei 
nº 8.666/93. 

Analisar os documentos das licitantes para identificar indícios de 
falsidade, elaboração em conluio, combinação de propostas. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

 
 
 
 



 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

#  Eventos de Riscos Descrição Fundamento Procedimentos de apuração  Técnicas de Auditoria 

43 
Empresas "fantasmas" ou de 
"fachada" 

Criação por meio de registro nas juntas comerciais de 
empresas que não atuam de fato no mercado, ou atuam se 
valendo da estrutura empresarial de outra, mas participam 
das licitações públicas com o intuito único de conferir 
aparência de ampla competitividade ao certame. 

A existência de qualquer 
vínculo entre os 
participantes de uma 
mesma licitação, embora 
não o faça por si só, pode 
prejudicar o seu caráter 
competitivo. Art. 90 da Lei 
nº 8.666/93. 

Analisar os documentos das licitantes para identificar indícios de 
falsidade, elaboração em conluio, combinação de propostas, e 
inidoneidade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

44 
Coincidência de 
representantes e 
responsáveis técnicos 

Mesma pessoa atuando por mais de uma concorrente, 
comprometendo a isonomia em razão da violação do sigilo 
das propostas. 

A existência de qualquer 
vínculo entre os 
participantes de uma 
mesma licitação, embora 
não o faça por si só, pode 
prejudicar o seu caráter 
competitivo. Art. 90 da Lei 
nº 8.666/93. 

Analisar os documentos das licitantes para identificar indícios de 
falsidade, elaboração em conluio, combinação de propostas. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

45 
Vínculos entre licitantes e 
servidores públicos 

Ligações societárias entre servidores do Poder Executivo 
Federal e participantes de uma licitação. 

A existência de qualquer 
vínculo entre os 
servidores de um órgão e 
participantes de uma 
mesma licitação, embora 
não o faça por si só, pode 
prejudicar o seu caráter 
competitivo. Art. 90 da Lei 
nº 8.666/93. 

Analisar os documentos das licitantes para identificar indícios de 
falsidade, elaboração em conluio, combinação de propostas. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

46 
Documentos falsos: 
atestados, balanços e 
certidões 

Apresentação de documento falsificado ou de atestado com 
conteúdo falso. 

Art. 43, §3º e art. 90 da Lei 
8.666/1993. 

Analisar os documentos das licitantes para identificar indícios de 
falsidade, elaboração em conluio, combinação de propostas. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

47 Assinaturas divergentes 
Assinaturas divergentes em documentos apresentados pelas 
licitantes, caracterizando a possível montagem de processos, 
simulação de propostas e direcionamento das aquisições. 

Art. 43, §3º e art. 90 da Lei 
8.666/1993. 

Analisar os documentos das licitantes para identificar indícios de 
falsidade, elaboração em conluio, combinação de propostas. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

48 
Empresa de pequeno porte 
coligada a empresa maior 

Empresa que participa de licitação na condição de empresa 
de pequeno porte, embora seja coligada ou integrante de fato 
de grupo econômico de empresa de maior porte, ainda que 
não haja coincidência de sócios, proporcionando a esta o 
usufruto indireto dos benefícios previstos na LC 123/2006. 

Acórdão 2992/2016 
Plenário; LC 123/2006. 

Analisar os documentos das licitantes para identificar indícios de 
falsidade, elaboração em conluio, combinação de propostas. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

49 
Declaração falsa de 
microempresa 

Participação de licitante como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, ou ainda como cooperativa (art. 34 da Lei 
11.488/2007), amparada por declaração com conteúdo falso 
de enquadramento nas condições da LC 123/2006 

Acórdão 61/2019 - TCU - 
Plenário; Art. 34 da Lei 
11.488/2007; 123/2006 

Analisar os documentos das licitantes para identificar indícios de 
falsidade, elaboração em conluio, combinação de propostas. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 



 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

#  Eventos de Riscos Descrição Fundamento Procedimentos de apuração  Técnicas de Auditoria 

50 
Fornecedores distantes e 
desconhecidos 

Carta-convite a empresas situadas fora do município, 
preterindo outras da localidade ou da circunvizinhança. 

Acórdão 1430/2015 - TCU 
- Plenário 

Analisar os documentos das licitantes para identificar indícios de 
falsidade, elaboração em conluio, combinação de propostas. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

51 Cartelização 

Combinação entre empresas com o objetivo de obter 
vantagens indevidas em licitações por meio de supressão da 
livre concorrência e de elevação artificial de preços, a fim de 
aumentar o preço pelo qual a Administração contratará 
determinado bem ou serviço, e, assim, aumentar o lucro dos 
conspiradores. 

Art. 36 da Lei 12.529/2011 
Analisar os documentos das licitantes para identificar indícios de 
falsidade, elaboração em conluio, combinação de propostas. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

52 
Licitantes com endereço ou 
telefone em comum; 

Licitantes que disputam a licitação e têm endereços e 
telefones comerciais idênticos. 

A existência de qualquer 
vínculo entre os 
participantes de uma 
mesma licitação, embora 
não o faça por si só, pode 
prejudicar o seu caráter 
competitivo. Art. 90 da Lei 
nº 8.666/93. 

Analisar os documentos das licitantes para identificar indícios de 
falsidade, elaboração em conluio, combinação de propostas. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

53 Empresas recém-criadas; 
Licitações, com valores expressivos, vencidas por empresas 
abertas com menos de 60 dias da data do edital. 

A existência de empresas 
recém-criadas vencedoras 
de licitações com valores 
expressivos, embora não 
o faça por si só, pode 
prejudicar seu caráter 
competitivo. 

Analisar os documentos das licitantes para identificar indícios de 
falsidade, elaboração em conluio, combinação de propostas. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

54 
Melhor proposta não 
ganhou; 

Pregões em que as melhores propostas foram 
desclassificadas, beneficiando licitantes que tenham ofertado 
valores mais altos. 

Art. 28 da Lei nº 8.666/93. 
Analisar os documentos das licitantes para identificar indícios de 
falsidade, elaboração em conluio, combinação de propostas. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

55 
Vínculo societário entre 
licitantes; 

Ligações societárias entre os participantes da licitação. 

A existência de qualquer 
vínculo entre os 
participantes de uma 
mesma licitação, embora 
não o faça por si só, pode 
prejudicar o seu caráter 
competitivo. Art. 90 da Lei 
nº 8.666/93. 

Analisar os documentos das licitantes para identificar indícios de 
falsidade, elaboração em conluio, combinação de propostas. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

 
 
 
 
 
 
 



 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

#  Eventos de Riscos Descrição Fundamento Procedimentos de apuração  Técnicas de Auditoria 

56 

Julgamento Negligente, 
Conivente ou Deficiente na 
desclassificação ou 
aceitação de propostas 

Negligente: passar despercebidos erros grosseiros, falhas 
facilmente visíveis, ausência de documentos, evidências 
explícitas de montagem, simulação, adulteração, conluio, 
combinação entre licitantes; Conivente: conduta dolosa, em 
que o processamento da fase externa da licitação ocorre com 
a participação direta dos responsáveis pelo órgão licitante, 
com o objetivo de simular atos e fatos, direcionar resultado, 
encobrir a verdade, frustrando deliberadamente o caráter 
competitivo; Deficiente: elementos apresentados no 
processo são elaborados de maneira engenhosa, inusitada, 
com aparência de credibilidade e legitimidade, dificultando 
ou mesmo inviabilizando por meio do exame tradicional pelos 
reponsáveis pelo processamento do certame. 

Art. 3º e 41 da Lei 
8.666/1993. 

Avaliar o julgamento para identificar incoerências, restrição de 
direitos, interpretações equivocadas, afastamento indevido de 
licitante ou aceitação irregular de outros, bem como o formalismo 
exagerado. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

57 
Comunicação entre 
preogoeiro e licitantes fora 
dos canais permitidos 

A interlocução com os licitantes apenas deve ser feita por 
meio eletrônico via internet (e-mail indicado no edital) ou 
pelo campo próprio para troca de mensagens do sistema 
eletrônico (COMPRASNET) 

Art. 19, 22 e 24 do Decreto 
5450/2005 

 Verificar e-mails institucionais do servidor responsável pela 
condução do pregão; entrevista com servidores do setor. 

 Exame de registros; 
entrevistas. 

FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 # Eventos de Riscos Descrição Fundamento Procedimentos de apuração   

58 Terceirizado é servidor; Terceirizados que ocupam cargos de servidor 

O vínculo funcional de 
terceirizado com o órgão 
contratante pode ensejar 
na sobreposição de 
atividades ou no 
direcionamento para sua 
contratação. 

Verificar a compatibilidade de horários e como ocorreu a seleção 
ou indicação do servidor para atuar como terceirizado. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

59 
Terceirizado trabalha em 
mais de uma empresa 
terceirizada; 

Terceirizados que possuem mais de um vínculo empregatício 
com as empresas terceirizadas informadas. 

O vínculo empregatício 
com mais de uma 
empresa contratada pela 
administração pode 
ensejar na sobreposição 
de atividades. 

Verificar a compatibilidade de horários entre as funções 
desempenhadas pelo terceirizado. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

60 
Servidores demitidos e 
contratados como 
terceirizados. 

Servidores que perderam vínculo com a administração 
pública em virtude de demissão e possuem vínculo com 
empresa terceirizada. 

A demissão ou a 
destituição de cargo em 
comissão por infringência 
do art. 117, incisos IX e XI, 
incompatibiliza o ex-
servidor para nova 
investidura em cargo 
público. É cautelar não 
permitir o retorno de 
servidores demitidos 
como terceirizados. 

Verificar como ocorreu a seleção ou indicação do servidor para 
atuar como terceirizado, e se a demissão implica em conflito ou 
impedimento para atuar no órgão. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 
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61 Terceirizado acessa o SIAFI; Terceirizados possuem acesso ao SIAFI. 

Terceirizados não podem 
acessar sistemas do 
governo que são 
privativos a servidores, 
que possuem 
responsabilidades e 
deveres definidos em seu 
Estatuto. 

Verificar o nível de acesso do terceirizado e se há usurpação de 
atribuições afetas a servidores e não terceirizados. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

62 
Terceirizado em desvio de 
função 

Contratação de terceirizado para atividade estranha para qual 
exerce na prática, com a finalidade de proporcionar 
remuneração maior que a categoria. 

Art. 90 da Lei 8.666/1993 
Verificar se o terceirizado exerce as funções para a qual foi 
contratado. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

63 

Liquidação de despesa e 
pagamento à empresa sem a 
contraprestação do serviço; 
Pagamento a maior; 
Pagamento antecipado. 

Atestar Nota Fiscal apresentada por empresa sem que os 
serviços fossem efetivamente prestados em sua totalidade, 
ou autorizar o pagamento sem a devida liquidação da 
despesa. 

Art. 63 da Lei 4.320/1964. 
Acórdãos 185/2019-
Plenário e 2699/2019-1ª 
Câmara (Erro grosseiro) 

Verificar se a liquidação da despesa foi precedida de documentos 
que justificam que os serviços foram efetivamente prestados, e 
nas condições e quantidades descritas. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

64 

Falsas medições; atesto de 
serviços que não 
correspondem ao que foi 
realizado. 

Ausência de correlação entre a descrição dos serviços 
constantes nas Atas de Registro de Preços, com os serviços 
que estão sendo efetivamente executados e pagos. 

Art. 63 da Lei 4.320/1965 
Verificar se a liquidação da despesa foi precedida de documentos 
que justificam que os serviços foram efetivamente prestados, e 
nas condições e quantidades descritas. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

65 
Conflito de interesses entre 
comprador, gestor e fiscal 

Sobreposição de funções que deveriam ser exercidas por 
outra pessoa, em detrimento da impessoaliade e moralidade 
administrativa, e aumentando a oportunidade de ocultação 
de erros ou fraudes. 

Art. 37, CF. Art. 63 da Lei 
4.320/1964. Acórdão 
1.013/2008 - TCU - 1ª 
Câmara e 2.507/2007- 
TCU - Plenário. 

Verificar se as ações desenvolvidas pelos agentes no processo 
implicam em conflito de interesse ou ausência de segregação 
entre funções de proposição, autorização, e fiscalização. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

66 

Alteração do valor 
contratado ou quantitativos 
sem justificativa, ou em 
percentuais acima do 
permitido. 

Majoração do valor contratado ou quantitativos sem 
apresentar as justificativas, ou exceder os limites legais 
permitidos; alteração onerosa de projetos, sem justificativa; 
substituição onerosa de materiais, sem justificativa; 

Art. 65, I da Lei 
8.666/1993 

Verificar se os valores aditivados superaram os limites legais, e se 
existem justificativas documentais para o aumento dos 
quantitativos. Verificar se o aumento decorre da falta de 
planejamento, ou planejamento deficiente da unidade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

67 Modificação do objeto 
Inserção de objeto novo não previsto no contrato; alterações 
de serviços e especificações de materiais, sem justificativa. 

Súmula TCU 261 
Verificar se o houve modificação do objeto inicialmente 
contratado, e se este decorre da falta de planejamento, ou 
planejamento deficiente da unidade. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

68 

Prorrogação do prazo 
contratual sem 
demonstração do interesse 
e viabilidade econômica 
pela Administração 

Prorrogação de prazo sem justificada por escrito e sem 
previamente ser autorizada pela autoridade competente para 
celebrar o contrato 

Art. 57, § 2º, da Lei 
8.666/1993 

Verificar se está demonstrada a necessidade de prorrogação e o 
interesse público e economicidade da prorrogação. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 
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69 

Subcontratação indevida, ou 
por preços 
significativamente 
inferiores, e delegação da 
execução do contrato. 

Subcontratação em patamar superior ao permitido 
contratualmente, à revelia do contratante e por preços 
significativamente inferiores aos fixados no instrumento 
pactuado; Delegação da execução do contrato a terceiros a 
empresas que estariam impedidas de contratar com a 
Administração. 

Acórdão 799/2019 
Plenário 

Verificar se há cláusula vedando a subcontratação, e se esta 
ocorreu com preços significativamente inferiores ao contratado, 
denotando superfaturamento contratual. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

70 Nepotismo 
Influência de agentes públicos na contratação de familiares 
por empresa prestadora de serviço terceirizado ou entidade 
que desenvolva projeto no âmbito da UFMS. 

Art. 6º e 7º do Decreto 
7.203/2010 

Verificar se há assinatura, por parte da Contratada, de Declaração 
de Inexistência de nepotismo. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

71 
Pessoalidade no trato com 
terceirizados 

Manter relação entre os empregados da contratada e a 
Administração que caracterize pessoalidade e subordinação 
direta. 

Art. 4º e 5º da IN 05/2017 
Verificar se há indícios ou relatos de subordinação direta ou 
pessoalidade entre o gestor/servidor e o terceirizado. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

72 Impunidade contratual 
Responsabilização ineficaz da contratada em caso de 
descumprimento contratual 

Art. 67 da Lei 8.666/1993 
Verificar se a gestão instaurou processo sancionador, ou notificou 
a empresa acerca de irregularidades ou descumprimentos 
contratuais. 

Exame documental; Listas 
de verificação. 

 


