
 
 
Instrução Normativa SMCI Nº 001/2017            
    

Regulamenta os procedimentos a serem adotados no 
âmbito da Secretaria Municipal de Controle Interno e dá 
outras providências.  

 
 
 
A Secretaria Municipal de Controle Interno, no uso de suas atribuições que lhe confere a 
Lei 992 de 08 de dezembro de 2005 em seu Art. 38;  
 
CONSIDERANDO o Art. 70 da Constituição Federal de 1988; 
 
CONSIDERANDO o Art. 74 da Constituição Federal de 1988;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de organizar e otimizar os trabalhos realizados pela 
Secretaria Municipal de Controle Interno; 
 
 
Resolve:                     
 
 
Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos e documentos a serem adotados 
no âmbito da Secretaria Municipal de Controle Interno - SMCI e consequentemente 
parâmetros exigidos de outras unidades ou órgãos. 
 
Parágrafo único: Para fins desta Instrução Normativa entende-se:  
 

a) Liquidante contábil da despesa - servidor (comissionado/efetivo) responsável pelo 
lançamento da liquidação no sistema informatizado de contabilidade; 
 

b) Ordenador direto da despesa – toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem 
emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio. 

 
 
 
Art. 2° Os processos de despesa serão encaminhados a Secretaria Municipal de Controle 
Interno - SMCI para avaliação em dois momentos distintos, sendo eles os seguintes: 
 
I - Pré Adimplemento - Autorização de continuidade de fluxo do processo ordinário, 
processo licitatório ou renovação contratual, fase em que o processo deve possuir 
documentação mínima para justificativa da despesa e embasamento legal (Anexo I). 
 
II – Pós Adimplemento – Momento em que o processo chega a Secretaria Municipal de 
Controle Interno para conferência formal da documentação exigida para a liquidação contábil 
da despesa ou liberação de repasse financeiro (Art. 3º). 
 
 
Art. 3º Para a Liquidação Contábil da despesa, os processos deverão conter no mínimo: 
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I – solicitação de liquidação, pelo ordenador de despesa, contendo informações sobre o 
empenho da despesa; 
 
II – nota fiscal atestada pelos fiscais do contrato administrativo originário, constando em seu 
corpo a discriminação dos valores a serem retidos de acordo com cada legislação e as 
previsões contidas no contrato vigente; 
 
III – documentos fiscais de regularidade da empresa:  

a) Certidão Negativa de Débito referente a tributos Federais, Dívida Ativa da União e 
Previdência – CND, devidamente acompanhada do comprovante de pagamento da 
Guia de Previdência Social – GPS da competência anterior ao período de execução 
dos serviços (Pagamento de guia será exigido apenas para serviços); 

b) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, devidamente acompanhado do 
comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS – GRF da 
competência anterior ao período de execução dos serviços (Pagamento de guia será 
exigido apenas para serviços); 

c) Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS, devidamente acompanhado 
do comprovante de pagamento da competência anterior ao período de execução dos 
serviços, para os casos das empresas optantes; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista; 
e) Certidão de Tributos Municipais (empresas sediadas no município). 

 
IV – cópia do empenho (Global, Estimativo ou Ordinário); 
 
V – documentos comprobatórios da execução da despesa, tais como relatório de execução, 
relatório fotográfico, planilhas, medição e outros que configure a efetiva execução dos 
serviços ou recebimento de material, devidamente visado pelos fiscais do contrato. 
 
§ 1° Para fins do inciso V do presente artigo, deve ser observado o Anexo III da corrente 
Instrução Normativa, para os casos específicos que menciona. 
 
§ 2° - Tratando-se de Liquidação de despesa com incorporação patrimonial, será necessário 
também a Declaração do Gestor da Unidade (Anexo II), comprovando a entrega da Nota 
Fiscal ao Setor de Patrimônio. 
 
§ 3° - Ao Setor de Patrimônio cabe a conferência mensal junto à contabilidade das Notas 
Fiscais de despesas de incorporação patrimonial entregues.  
 
§ 4° - Ao término do exercício o Setor de Patrimônio deverá solicitar à Secretaria de Obras, 
informações sobre as obras que realmente foram concluídas no município.  
 
Art. 4° Após avaliação dos processos citados no inciso I do art.2°, os técnicos da SMCI 
emitirão relatórios de aprovação com ou sem ressalvas de acordo com o objetivo do processo, 
devendo ser observados com zelo pelas secretarias de origem (Anexo IV – Modelo 1, Modelo 
2, Modelo 3, Modelo 4, Modelo 5 e Modelo 6). 
 
Art. 5° Após avaliação dos processos citados no inciso II do art.2°, os técnicos da SMCI 
emitirão relatórios de aprovação com ou sem ressalvas de acordo com o objetivo do processo, 
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devendo ser observados com zelo pelas secretarias de origem (Anexo V – Modelo 1 e Modelo 
2). 
 
Art. 6° Para os processos que não lograrem êxito de aprovação conforme art.2°, serão 
emitidos pela SMCI relatórios de pendências, devendo as mesmas serem cumpridas e/ou 
justificadas para nova avaliação e posterior aprovação. (Anexo VI).  
 
Art. 7º O fluxo processual da despesa será alterado em conjunto pelas Secretarias e 
encaminhado posteriormente às demais unidades gestoras do município. 
 
Art. 8º Em caso de necessidade de alteração dos modelos de parecer ou documentação 
exigida nesta Instrução Normativa, será publicada novamente o conteúdo da atual instrução 
consolidando com as alterações pertinentes. 
 
Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Casimiro de Abreu, 05 de abril de 2017. 
   
 
 

 
 

Matheus Pereira Sardenberg 
Secretário Municipal de Controle Interno 
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ANEXO I 
1. Nos casos de Dispensa ou Inexigibilidade de licitação, deverá conter no mínimo: 

a) Solicitação expressa pelo órgão interessado constando os recursos orçamentários a 
serem utilizados, descrição do objeto e autorização para tramitação do processo 
pela autoridade competente e do Exmo. Sr. Prefeito Municipal (quando for 
Administração Direta); 

b) Justificativa da necessidade de contratação do objeto; 
c) Especificação do objeto, e ainda, especificação da quantidade a ser adquirida para 

as hipóteses de aquisição de material; 
d) Projetos básico e/ou executivo (para obras e serviços); 
e) Apresentação das propostas originais; 
f) Manifestação do Departamento Central de Compras; 
g) Apresentação das razões da escolha do executante da obra, prestador de serviço ou 

fornecedor do bem; 
h) Requerimento de empresário, Estatuto ou Contrato Social; 
i) Certidões de Regularidade perante a Seguridade Social – INSS, o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, Justiça do Trabalho, Tributos Federais e 
Tributos Municipais; 

j) Apresentação da justificativa das situações de inexigibilidade com os elementos 
necessários à sua caracterização, conforme o caso (para inexigibilidade de 
licitação); 

k) Apresentação da justificativa do preço (para inexigibilidade de licitação); 
l) Comprovação de exclusividade (quando for o caso), conforme inciso I, art. 25, Lei 

8.666/93 (para inexigibilidade de licitação); 
m) Comprovação da notória especialização (quando for o caso), conforme inciso II, 

art. 25, Lei 8.666/93 (para inexigibilidade de licitação); 
n) Apresentação da carta de exclusividade (quando for o caso), conforme inciso III, 

art. 25, Lei 8.666/93 (para inexigibilidade de licitação); 
o) Ato de inexigibilidade (para inexigibilidade de licitação); 
p) Apresentação da reserva orçamentária com emissão da nota de bloqueio pelo 

departamento de contabilidade; 
q) Parecer Técnico e Jurídico. 

 
2. Nos casos de Licitação, deverá conter no mínimo: 

a) Solicitação expressa pelo órgão interessado, constando os recursos orçamentários a 
serem utilizados, descrição do objeto e autorização para tramitação do processo 
pela autoridade competente e do Exmo. Sr. Prefeito Municipal (quando for 
Administração Direta); 

b) Justificativa da necessidade de contratação do objeto; 
c) Memorial descritivo/Condições para contratação, Projeto Básico e/ou Executivo, 

conforme o caso;  
d) Comprovação do registro da solicitação de materiais/serviços no sistema Beta; 
e) Pesquisa de Mercado e/ou Cotação de Preços; 
f) Estimativa do valor da contratação com base na pesquisa de mercado (Relação de 

Registro de Preços emitida pelo Sistema BETA); 
g) Manifestação do Departamento Central de Compras; 
h) Enquadramento da modalidade e do tipo de licitação; 
i) Apresentação da reserva orçamentária com emissão da nota de bloqueio pelo 

departamento de contabilidade. 
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ANEXO II 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 
 
 
 

Eu, ______________________________________________, Servidor Público matrícula nº 

__________, lotado no(a)__________________________________, declaro para os devidos 

fins que entreguei uma cópia da nota fiscal nº____________, referente ao empenho nº 

_______________ e ao processo nº __________________ ao Setor de Patrimônio da(o) 

_________________________________________________.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em,_____de_________________________ de 20_____. 
 

_____________________________________________ 
Assinatura e Matrícula 
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ANEXO III 
 

1. Nos casos de Obras e Serviços de engenharia, deverá o processo ser instruído 
com:  
a) Medição assinada pelo responsável técnico da Contratada, devidamente ratificada 

pelos fiscais da obra, previamente constituídos;  
b) Memória de cálculo correlata à medição que se pretende adimplir;  
c) Cronograma físico-financeiro;  
d) Plantas e demais documentos congêneres, se for o caso;  
e) Ordem de Início;  
f) Ordem de Paralização e/ou Ordem de Reinício, quando houver;  
g) Ordem de Constituição da Comissão de Fiscalização; 
h) Termo de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo, quando 

for o caso;  
i) Comprovante de pagamento da ART do responsável técnico da Contratada;  
j) Cópia dos instrumentos contratuais (contrato Administrativo, Termo Aditivo e/ou 

Apostilamento); 
k) Diário de obra;  
l) Relatório fotográfico; 
 
 

2. Nos casos de serviço comum, deverá o processo ser instruído com: 
a) Relatório gerencial de acompanhamento da execução contratual, devidamente 

subscrito pelos membros da Comissão de fiscalização, onde reste identificado o 
serviço executado, sua adequação ao objeto licitado (contido no Termo de 
Referência), empenhado e contratado, especialmente acerca da quantidade, 
qualidade, especificações técnicas, prazos de entrega e validade, identificação dos 
usuários atendidos e os dias e locais de execução, certificados técnicos e de 
agência reguladora, demais individualizações;  

b) Relatório de ocorrência e cronograma físico-financeiro, se houver;  
c) Cópia do instrumento contratual e demais instrumentos congêneres subsequentes 

ou cópia da publicação do extrato contratual vigente;  
d) Cópia do Ato Administrativo que constituiu a comissão de fiscalização do 

Contrato Administrativo;  
e) Cópia da Ordem de Serviço;  
f) Relatório fotográfico e/ou documentação complementar (amostras, relatórios de 

sistema, mídia magnética ou impressa/gravada, etc.), se houver;  
 

3. Nos casos de aluguel, deverá o processo ser instruído com: 
a) Solicitação de pagamento feita pelo gestor do órgão/unidade, consignando no bojo 

da mesma a correta identificação do imóvel e do credor, a habilitação do credor ou 
preposto ou representante legal, a competência do aluguel, o valor, o número do 
contrato administrativo de origem, devidamente ratificada pelos fiscais do 
contrato;  

b) Declaração do gestor do contrato de locação, consignando a destinação do imóvel 
objeto da locação, sua disponibilidade, o estado de conservação físico do imóvel, a 
competência do aluguel, o valor e o credor/locador;  

c) Cópia da publicação do extrato do instrumento contratual vigente;  
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d) Cópia do Ato Administrativo que constituiu a comissão de fiscalização da avença 
em tela; 

 
4. Nos casos de entrega de material, deverá o processo ser instruído com: 

a) Relatório gerencial (Termo de Recebimento) de acompanhamento da execução 
contratual, devidamente subscrito pelos membros da Comissão de fiscalização, 
onde reste identificado o material entregue, o local e data de entrega, sua 
adequação ao objeto licitado (contido no Termo de Referência), empenhado e 
contratado, especialmente acerca da quantidade, qualidade, especificações 
técnicas, prazos de entrega e validade, certificados técnicos e de agência 
reguladora, e demais individualizações; 

b) Cópia do instrumento contratual ou cópia da publicação do extrato contratual, 
onde reste identificado o objeto licitado, o valor contratado, as quantidades e 
especificações;  

c) Cópia do Ato Administrativo que constituiu a comissão de fiscalização do 
Contrato Administrativo;  

d) Cópia da Ordem de Fornecimento;  
 

5. Nos casos de serviço específico e/ou de caráter continuado, deverão, ainda, 
observar as seguintes recomendações acerca da instrução: 
 
I – Serviço de coleta de resíduo sólido e hospitalar (Lixo): 

a) Controle de pesagem; 
b) Mapa de apropriação dos resíduos junto ao aterro; 
c) Cópia das competentes licenças ambientais; 

 
II – Os serviços de locação de veículo automotor: 

a) Relatório específico contendo a quilometragem inicial e final por dia 
utilizado, com a respectiva consolidação ao final do período de medição;  
b) Correta identificação dos usuários dos veículos, dos destinos e finalidades, 
datas e roteiros;  
c) Relatório acerca das ocorrências, manutenções, substituições, quando 
realizadas; 

 
III – Serviço de publicidade: 

a) Planos de mídia aprovados pelo gestor contratual; 
b) Entrega de todos os produtos originados da execução contratual, para fins de 
arquivo e acervo; 
c) Relatório operacional e discriminado da Contratada informado os valores dos 
serviços aprovados pelo plano de mídia, os valores das comissões e o valor do 
faturamento da Contratada; 
 

 
 
 
 
 
 
 

7 
 



 
 

ANEXO IV 
 

MODELO 1 – Dispensa de Licitação (Pré Adimplemento) - Relatório de Aprovação 
 

 
  
 

 Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu   
 

   Estado do Rio de Janeiro   

    Secretaria Municipal de Controle Interno   

      
  

 
RELATÓRIO DE APROVAÇÃO 

              

Objetivo: Análise para Dispensa - Art. 24, I a XXXIV 

Processo nº: ____/______                           Data da Autuação: ___/___/______ 
Secretaria/Órgão/Entidade Solicitante:  

Objeto de Contratação: (   ) Serviços      (   ) Obras      (   ) Aquis.de Bens Permanentes                                                   
(   ) Aquis. de Mat. Consumo      (   ) Outros Mat. para Distribuição Gratuita 

Valor Contratado: 
Nº DE 

ORDEM REQUISITOS ATENDIDOS 

******* ******************************************** SIM NÃO N/E N/A FLS. 

1 Consta dos autos solicitação expressa pelo órgão interessado?           

2 Foram indicados os recursos orçamentários para fazer face à 
despesa?           

3 Consta dos autos a autorização, pela autoridade competente, 
para a tramitação do processo?           

4 O objeto a ser licitado foi descrito de forma clara e precisa?           

5 Foi devidamente justificada a necessidade de contratação do 
objeto?           

6 Foi elaborada a especificação do objeto e, nas hipóteses de 
aquisição de material, da quantidade a ser adquirida?           

7 Foram elaborados os projetos básico e/ou executivo para obras 
e serviços?           

8 Foram apresentadas as razões da escolha do executante da 
obra ou do prestador do serviço ou do fornecedor do bem?           

9 A(s) proposta(s) apresentada(s) é(são) original(is)?           

10 A(s) proposta(s) apresentada(s) está(ão) datada(s), 
carimbada(s) e assinada(s)?           

11 Constam dos autos manifestação do Departamento Central de 
Compras?      
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12 Foi apresentado o Requerimento de Empresário / Estatuto ou 
Contrato Social?           

13 Foi apresentada a Prova de Regularidade perante a Seguridade 
Social - INSS?           

14 Foi apresentada a Prova de Regularidade perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS?           

15 Foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas?           

16 Foi realizada a reserva orçamentária, pelo Departamento de 
Contabilidade, com emissão da Nota de Bloqueio?           

17 Constam dos autos os pareceres técnico ou jurídico?           

Parecer: Após análise da documentação anexa e parecer Jurídico, nada temos a opor quanto à 
homologação, adjudicação, posterior emissão da(s) Nota(s) de Empenho e confecção do termo 
contratual, quando exigido.                                                                             

Data:  

Responsável pela análise:  

Assinatura: 

              

_________________________ 
Secretaria Municipal de Controle Interno 

              

Legenda:             
N/E - Não Exigível           
N/A - Não Aplicável           
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MODELO 2 – Dispensa de Licitação (Pré Adimplemento) – Relatório de Aprovação com 
Ressalvas 
 
 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu           

 
Estado do Rio de Janeiro     

 
Secretaria Municipal de Controle Interno     

        

        
RELATÓRIO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS 

              

Objetivo: Análise para Dispensa - Art. 24, I a XXXIV 

Processo nº: ____/______                           Data da Autuação: ___/___/______ 

Secretaria/Órgão/Entidade Solicitante:  

Objeto de Contratação: (   ) Serviços      (   ) Obras      (   ) Aquis.de Bens Permanentes                                                   
(   ) Aquis. de Mat. Consumo      (   ) Outros Mat. para Distribuição Gratuita 

Valor Contratado: 
Nº DE 

ORDEM REQUISITOS ATENDIDOS 

******* ******************************************** SIM NÃO N/E N/A FLS. 
1 Consta dos autos solicitação expressa pelo órgão interessado?           

2 Foram indicados os recursos orçamentários para fazer face à 
despesa?           

3 Consta dos autos a autorização, pela autoridade competente, 
para a tramitação do processo?           

4 O objeto a ser licitado foi descrito de forma clara e precisa?           

5 Foi devidamente justificada a necessidade de contratação do 
objeto?           

6 Foi elaborada a especificação do objeto e, nas hipóteses de 
aquisição de material, da quantidade a ser adquirida?           

7 Foram elaborados os projetos básico e/ou executivo para obras 
e serviços?           

8 Foram apresentadas as razões da escolha do executante da 
obra ou do prestador do serviço ou do fornecedor do bem?           

9 A(s) proposta(s) apresentada(s) é(são) original(is)?           

10 A(s) proposta(s) apresentada(s) está(ão) datada(s), 
carimbada(s) e assinada(s)?           

11 Constam dos autos manifestação do Departamento Central de 
Compras?      

12 Foi apresentado o Requerimento de Empresário / Estatuto ou 
Contrato Social?           
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13 Foi apresentada a Prova de Regularidade perante a 
Seguridade Social - INSS?           

14 Foi apresentada a Prova de Regularidade perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS?           

15 Foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas?           

16 Foi realizada a reserva orçamentária, pelo Departamento de 
Contabilidade, com emissão da Nota de Bloqueio?           

17 Constam dos autos os pareceres técnico ou jurídico?           

Parecer: Após análise da documentação anexa e parecer Jurídico, nada temos a opor quanto à 
homologação, adjudicação, posterior emissão da(s) Nota(s) de Empenho e confecção do termo 
contratual, quando exigido, desde que sejam observados os seguintes fatos antes do 
prosseguimento do mesmo:                                                                                                                                                                          

Ressalvas: 

Data:  

Responsável pela análise:  

Assinatura: 

              
_________________________ 

Secretaria Municipal de Controle Interno 

              
Legenda:             

N/E - Não Exigível           
N/A - Não Aplicável           
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MODELO 3 – Inexigibilidade de Licitação (Pré Adimplemento) – Relatório de 
Aprovação 
 

 
  
 

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu           

  Estado do Rio de Janeiro     

  Secretaria Municipal de Controle Interno     

      
      

RELATÓRIO DE APROVAÇÃO 
              

Objetivo: Análise para Inexigibilidade - Art. 25 da Lei nº 8.666/93 

Processo nº: ____/______                           Data da Autuação: ___/___/______ 

Secretaria/Órgão/Entidade Solicitante:  

Objeto de Contratação: (   ) Serviços      (   ) Obras      (   ) Aquis.de Bens Permanentes                                                   
(   ) Aquis. de Mat. Consumo      (   ) Outros Mat. para Distribuição Gratuita 

Valor Contratado: 

Nº DE 
ORDEM REQUISITOS ATENDIDOS 

******* ******************************************** SIM NÃO N/E N/A FLS. 

1 Consta dos autos solicitação expressa pelo órgão interessado?           

2 Foram indicados os recursos orçamentários para fazer face à 
despesa?           

3 Consta dos autos a autorização, pela autoridade competente, 
para a tramitação do processo?           

4 O objeto a ser licitado foi descrito de forma clara e precisa?           

5 Foi devidamente justificada a necessidade de contratação do 
objeto?           

6 Foi elaborada a especificação do objeto e, nas hipóteses de 
aquisição de material, da quantidade a ser adquirida?           

7 Foram elaborados os projetos básico e/ou executivo para obras 
e serviços?           

8 Foram apresentadas as razões da escolha do executante da 
obra ou do prestador do serviço ou do fornecedor do bem?           

9 A(s) proposta(s) apresentada(s) é(são) original(is)?           

10 A(s) proposta(s) apresentada(s) está(ão) datada(s), 
carimbada(s) e assinada(s)?           

11 Foi apresentado o Requerimento de Empresário / Estatuto ou 
Contrato Social?           
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12 Foi apresentada a Prova de Regularidade perante a Seguridade 
Social - INSS?           

13 Foi apresentada a Prova de Regularidade perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS?           

14 
Foi apresentada justificativa das situações de inexigibilidade de 
licitação, com os elementos necessários à sua 
caracterização, conforme o caso? 

          

15 Foi apresentada a justificativa do preço?           

16 Houve comprovação de exclusividade, expedida pelo Órgão 
competente, para os casos previstos no inciso I, art. 25?           

17 Houve comprovação da notória especialização, para os casos 
previstos no inciso II, art. 25?           

18 Houve apresentação da carta de exclusividade, para os casos 
previstos no inciso III, art. 25?           

19 Consta dos autos o ato de inexigibilidade, expedido pela 
autoridade competente?           

20 Foi realizada a reserva orçamentária, pelo Departamento de 
Contabilidade, com emissão da Nota de Bloqueio?           

21 Constam dos autos os pareceres técnico ou jurídico?           

22 Constam dos autos manifestação do Departamento Central de 
Compras?           

Parecer: Após análise da documentação anexa e parecer Jurídico, nada temos a opor quanto à 
homologação, adjudicação, posterior emissão da(s) Nota(s) de Empenho e confecção do termo 
contratual, quando exigido.                                                                             

Data:  

Responsável pela análise:  

Assinatura: 

              

_________________________ 
Secretaria Municipal de Controle Interno 

              
Legenda:           
N/E - Não Exigível           
N/A - Não Aplicável           
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MODELO 4 – Inexigibilidade de Licitação (Pré Adimplemento) – Relatório de 
Aprovação com Ressalvas 
 

 
  
 

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu           

  Estado do Rio de Janeiro     

  Secretaria Municipal de Controle Interno     

      
      

RELATÓRIO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS 
              

Objetivo: Análise para Inexigibilidade - Art. 25 da Lei nº 8.666/93 

Processo nº: ____/______                           Data da Autuação: ___/___/______ 

Secretaria/Órgão/Entidade Solicitante:  

Objeto de Contratação: (   ) Serviços      (   ) Obras      (   ) Aquis.de Bens Permanentes                                                   
(   ) Aquis. de Mat. Consumo      (   ) Outros Mat. para Distribuição Gratuita 

Valor Contratado: 
Nº DE 

ORDEM REQUISITOS ATENDIDOS 

******* ******************************************** SIM NÃO N/E N/A FLS. 

1 Consta dos autos solicitação expressa pelo órgão interessado?           

2 Foram indicados os recursos orçamentários para fazer face à 
despesa?           

3 Consta dos autos a autorização, pela autoridade competente, 
para a tramitação do processo?           

4 O objeto a ser licitado foi descrito de forma clara e precisa?           

5 Foi devidamente justificada a necessidade de contratação do 
objeto?           

6 Foi elaborada a especificação do objeto e, nas hipóteses de 
aquisição de material, da quantidade a ser adquirida?           

7 Foram elaborados os projetos básico e/ou executivo para obras 
e serviços?           

8 Foram apresentadas as razões da escolha do executante da 
obra ou do prestador do serviço ou do fornecedor do bem?           

9 A(s) proposta(s) apresentada(s) é(são) original(is)?           

10 A(s) proposta(s) apresentada(s) está(ão) datada(s), 
carimbada(s) e assinada(s)?           

11 Foi apresentado o Requerimento de Empresário / Estatuto ou 
Contrato Social?           
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12 Foi apresentada a Prova de Regularidade perante a Seguridade 
Social - INSS?           

13 Foi apresentada a Prova de Regularidade perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS?           

14 
Foi apresentada justificativa das situações de inexigibilidade de 
licitação, com os elementos necessários à sua 
caracterização, conforme o caso? 

          

15 Foi apresentada a justificativa do preço?           

16 Houve comprovação de exclusividade, expedida pelo Órgão 
competente, para os casos previstos no inciso I, art. 25?           

17 Houve comprovação da notória especialização, para os casos 
previstos no inciso II, art. 25?           

18 Houve apresentação da carta de exclusividade, para os casos 
previstos no inciso III, art. 25?           

19 Consta dos autos o ato de inexigibilidade, expedido pela 
autoridade competente?           

20 Foi realizada a reserva orçamentária, pelo Departamento de 
Contabilidade, com emissão da Nota de Bloqueio?           

21 Constam dos autos os pareceres técnico ou jurídico?           

22 Constam dos autos manifestação do Departamento Central de 
Compras?           

Parecer: Após análise da documentação anexa e parecer Jurídico, nada temos a opor quanto à 
homologação, adjudicação, posterior emissão da(s) Nota(s) de Empenho e confecção do termo 
contratual, quando exigido, desde que sejam observados os seguintes fatos antes do 
prosseguimento do mesmo:                                                                           

Ressalvas: 

Data:  

Responsável pela análise:  

Assinatura: 
              

_________________________ 
Secretaria Municipal de Controle Interno 

              
Legenda:           
N/E - Não Exigível           
N/A - Não Aplicável           
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MODELO 5 – Licitação (Pré Adimplemento) – Relatório de aprovação 
 

 
  

 

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu           

  Estado do Rio de Janeiro     
  Secretaria Municipal de Controle Interno     

      
            

RELATÓRIO DE APROVAÇÃO 
              

Objetivo: Análise para Licitação                                                                                                       

Processo nº: ____/______                                Data da Autuação: ___/___/______ 

Secretaria/Órgão/Entidade Solicitante:  

Objeto de Contratação: (   ) Serviços      (   ) Obras      (   ) Aquis.de Bens Permanentes                                                    
(   ) Aquis. de Mat. Consumo      (   ) Outros Mat. para Distribuição Gratuita 

Nº DE 
ORDEM REQUISITOS ATENDIDOS 

******* ******************************************** SIM NÃO N/E N/A FLS. 

1 Consta dos autos a solicitação expressa pelo órgão 
interessado?            

2 Foram indicados os recursos orçamentários para fazer face à 
despesa?                                                                                          

3 Consta dos autos a autorização da autoridade competente para 
a tramitação do processo?           

4 Consta dos autos a especificação completa e detalhada do 
objeto a ser licitado, de forma precisa e clara?            

5 Foi devidamente justificada a necessidade para a 
contratação?            

6 Consta dos autos o Memorial Descritivo/Condições para 
contratação?           

7 Foi apresentado o Projeto Básico e, quando for o caso, o 
Executivo?           

8 Foi comprovado o registro da solicitação de materiais e/ou 
serviços no Sistema Betha?           

9 Consta dos autos a Pesquisa de Mercado e/ou a Cotação de 
Preços?           

10 
Foi realizada a estimativa do valor da contratação com base na 
pesquisa de mercado (Relação de Registro de Preços emitida 
pelo Sistema BETHA)?                                                  
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11 Foi realizado o enquadramento da modalidade e do tipo de 
licitação?           

12 Foi realizada a reserva orçamentária, pelo Departamento de 
Contabilidade, com emissão da Nota de Bloqueio?             

13 Consta nos autos manifestação do Departamento Central de 
Compras?           

Parecer: Após análise dos documentos anexados aos autos do presente processo, a Secretaria 
Municipal de Controle Interno verificou que os mesmos se encontram dentro das formalidades 
legais.                                                                                                                                            
Assim, sugerimos que o processo seja encaminhado à Comissão Permanente de Licitação para que 
seja dado início ao procedimento com base no que preceitua a Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 

Data:  

Responsável pela análise: 

Assinatura: 

            
 

___________________________________ 
Secretaria Municipal de Controle Interno 

              
Legenda:             

N/E - Não Exigível           
N/A - Não Aplicável           
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MODELO 6 – Licitação (Pré Adimplemento) – Relatório de Aprovação com Ressalvas 
 

 
  

 

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu           

  Estado do Rio de Janeiro     
  Secretaria Municipal de Controle Interno     

        
              

RELATÓRIO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS 
              

Objetivo: Análise para Licitação                                                                                                       

Processo nº: ____/______                                Data da Autuação: ___/___/______ 

Secretaria/Órgão/Entidade Solicitante:  

Objeto de Contratação: (   ) Serviços      (   ) Obras      (   ) Aquis.de Bens Permanentes                                                    
(   ) Aquis. de Mat. Consumo      (   ) Outros Mat. para Distribuição Gratuita 

Nº DE 
ORDEM REQUISITOS ATENDIDOS 

******* ******************************************** SIM NÃO N/E N/A FLS. 

1 Consta dos autos a solicitação expressa pelo órgão 
interessado?            

2 Foram indicados os recursos orçamentários para fazer face à 
despesa?                                                                                          

3 Consta dos autos a autorização da autoridade competente para 
a tramitação do processo?           

4 Consta dos autos a especificação completa e detalhada do 
objeto a ser licitado, de forma precisa e clara?            

5 Foi devidamente justificada a necessidade para a 
contratação?            

6 Consta dos autos o Memorial Descritivo/Condições para 
contratação?           

7 Foi apresentado o Projeto Básico e, quando for o caso, o 
Executivo?           

8 Foi comprovado o registro da solicitação de materiais e/ou 
serviços no Sistema Betha?           

9 Consta dos autos a Pesquisa de Mercado e/ou a Cotação de 
Preços?           

10 
Foi realizada a estimativa do valor da contratação com base na 
pesquisa de mercado (Relação de Registro de Preços emitida 
pelo Sistema BETHA)?                                                  
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11 Foi realizado o enquadramento da modalidade e do tipo de 
licitação?           

12 Foi realizada a reserva orçamentária, pelo Departamento de 
Contabilidade, com emissão da Nota de Bloqueio?             

13 Consta nos autos manifestação do Departamento Central de 
Compras?      

Parecer: Após análise dos documentos anexados aos autos do presente processo, a Secretaria 
Municipal de Controle Interno verificou que os mesmos não se encontram dentro das formalidades 
legais.                                                                                                                                             
Assim, sugerimos que o processo seja adequado para o atendimento do que preceitua a Lei nº 
10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores a fim de prosseguimento do mesmo para 
o certame licitatório.                                                                                                                                          
Devendo ser observados os seguintes fatos: 
Ressalvas: 

Data:  

Responsável pelo preenchimento: 

Assinatura: 
 
 
 
 

___________________________________ 
Secretaria Municipal de Controle Interno 

              
Legenda:             
N/E - Não Exigível           
N/A - Não Aplicável           
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ANEXO V 
 

MODELO 1 – Liquidação de pagamento (Pós Adimplemento) – Relatório de Aprovação 
 
 

 
  
 

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu           

  Estado do Rio de Janeiro     

  Secretaria Municipal de Controle Interno     

      
      

RELATÓRIO DE APROVAÇÃO 
              

Processo nº: ____/______                           Data da Autuação: ___/___/______ 

Secretaria/Órgão/Entidade Solicitante:  

Credor (a):                                                                                     

CNPJ: 

Objeto: 

Valor Solicitado: 

Nº DE 
ORDEM REQUISITOS ATENDIDOS 

******* ******************************************** SIM NÃO N/E N/A FLS. 

1 Consta solicitação de liquidação, pelo ordenador de despesa, 
contendo informações sobre o empenho da despesa?           

2 
Consta NF devidamente atestada pelos fiscais do contrato 
administrativo originário, constando em seu corpo a 
discriminação dos valores a serem retidos de acordo com cada 
legislação e as previsões contidas no contrato vigente? 

          

3 Constam os documentos fiscais de regularidade do credor, 
conforme o caso? (IN 001/2017, Art. 3º, III)           

4 Possui cópia da nota de empenho?           

5 Consta relação atualizada dos imóveis ou bens, conforme o 
caso?      

6 
Possui os documentos comprobatórios da execução da 
despesa, conforme Inciso V, Art. 3º - IN 001/2017 e seu anexo 
II? 

          

7 Consta Publicação do Ato?      
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8 Consta Declaração do Gestor da Unidade, se aplicável? (§2º, 
Art. 3º - IN 001/2017)           

Parecer: Após análise dos itens citados acima, recomendamos que seja realizada a liquidação 
contábil do fornecedor supra citado no montante solicitado para posterior pagamento de acordo com 
a disponibilidade financeira da Secretaria Municipal de Fazenda.                                                                             

Data:  

Responsável pela análise:  

Assinatura: 

  

  
 
           

_________________________ 
Secretaria Municipal de Controle Interno 

              
Legenda:           
N/E - Não Exigível           
N/A - Não Aplicável           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 



 
 
MODELO 2 – Liquidação de Pagamento (Pós Adimplemento) – Relatório de Aprovação 
com Ressalvas 
 

 
 

 

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu           

 
Estado do Rio de Janeiro     

 
Secretaria Municipal de Controle Interno   

  

      
      

RELATÓRIO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS 
              

Processo nº: ____/______                           Data da Autuação: ___/___/______ 

Secretaria/Órgão/Entidade Solicitante:  

Credor (a):                                                                                     

CNPJ: 

Objeto: 

Valor Solicitado: 

Nº DE 
ORDEM REQUISITOS ATENDIDOS 

******* ******************************************** SIM NÃO N/E N/A FLS. 

1 Consta solicitação de liquidação, pelo ordenador de despesa, 
contendo informações sobre o empenho da despesa?           

2 
Consta NF devidamente atestada pelos fiscais do contrato 
administrativo originário, constando em seu corpo a 
discriminação dos valores a serem retidos de acordo com cada 
legislação e as previsões contidas no contrato vigente? 

          

3 Constam os documentos fiscais de regularidade do credor, 
conforme o caso? (IN 001/2017, Art. 3º, III)           

4 Possui cópia da nota de empenho?           

5 Consta relação atualizada dos imóveis ou bens, conforme o 
caso?      

6 
Possui os documentos comprobatórios da execução da 
despesa, conforme Inciso V, Art. 3º - IN 001/2017 e seu anexo 
II? 

          

7 Consta publicação do Ato?      

8 Consta Declaração do Gestor da Unidade, se aplicável? (§2º, 
Art. 3º - IN 001/2017)           
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Parecer: Após análise dos itens citados acima, recomendamos que seja realizada a liquidação 
contábil do fornecedor supra citado no montante solicitado para posterior pagamento somente após 
observação dos seguintes fatos:                                                                             

Ressalvas: 

Data:  

Responsável pela análise:  

Assinatura: 

  

  
 
           

_________________________ 
Secretaria Municipal de Controle Interno 

              
Legenda:             

N/E - Não Exigível           
N/A - Não Aplicável           
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ANEXO VI 
 
  
 

  Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu     

    Estado do Rio de Janeiro           

    Secretaria Municipal de Controle Interno       
                    
                    

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS 
                    

Processo nº: _____/_______ 

Nº DE 
ORDEM DESCRIÇÃO 

1   
2   
3 

 4   
5 

 6   
7 

 8   
9 

 10   
11   
12   
13   
14   
15   

Data: 

Responsável pela análise: 

Assinatura: 
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