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1 AUDITORIA  CONTÁBIL  E  FINANCEIRA 
 

Objetiva verificar o cumprimento da legislação vigente, bem como das normas da 

Empresa no que se referem aos registros contábeis, realização de pagamentos e 

recebimentos visando a formação de parecer sobre os balancetes mensais e 

demonstrações financeiras anuais, com vistas à aprovação pela Diretoria Executiva da 

CODEVASF e pelos Conselhos Fiscal e de Administração.  

 

1.1 AUDITORIA CONTÁBIL  

 

1.1.1 AUDITORIA DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL  

 

Consiste no exame dos registros de pagamento, recebimento e extra-caixa da 

Administração Central e Superintendências Regionais, objetivando a verificação de 

cálculos, classificação contábil, legalidade, cumprimento da legislação vigente e das 

normas da Empresa. 

 

1.1.1.1 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

 

A Auditoria verificará: 

 

a) a veracidade dos lançamentos; 

 

b) se o(s) documento(s) é (são) hábil(eis); 

 

c) se existem retenções fiscais e se foram feitos os respectivos recolhimentos; 

 

d) se as retenções contratuais estão sendo contabilizadas; 

 

e) se os encargos sociais estão sendo calculados corretamente; 

 

f) se existem recolhimentos de encargos com atraso; 

 

g) se há incidência de multas contratuais, de trânsito e de outra natureza; 

 

h) se foram observados nas rescisões de contratos de trabalho: 

 

 - os cálculos dos vencimentos e descontos; 

 - os débitos de empregado junto à Empresa; 

 - as assinaturas do empregado e do empregador; 

 - a homologação da Delegacia Regional do Trabalho; 

 - o registro contábil; e 

 - o pagamento da despesa; 

  

i) se as notas fiscais estão sendo atestadas por órgão competente, observado o período de 

validade; 
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j) se há expedição de laudos técnicos para liberação de faturas, no caso de obras e 

serviços; 

 

k) se os boletins de pagamentos e recebimentos conferem com as entradas e saídas, 

confrontando-as  com os registros contábeis; 

 

1) se os pagamentos de despesas foram autorizados e/ou homologados por autoridade 

competente; 

 

m) se os procedimentos de compra de materiais e contratações de serviços estão de 

acordo com a lei de licitações; 

 

n) se existem contas contábeis com saldos pendentes de exercícios anteriores, e propor a 

sua regularização; 

 

o) se a prestação de contas de adiantamento foi apresentada dentro do prazo previsto em 

norma específica e se a requisição do adiantamento e/ou do reembolso está autorizada 

pelo ordenador da despesa; 

 

p) se os registros das consignações efetuadas em folha de pagamento são confiáveis; e 

 

q) se foram tomadas providências objetivando sanar as pendências detectadas na 

conciliação bancária. 

 

 Freqüência da Auditoria: Trimestral. 

 

1.1.2 AUDITORIA NAS CONCILIAÇÕES DAS CONTAS DO ATIVO E DO PASSIVO 

 

É a conferência  dos registros realizados nas contas contábeis, com base nos balancetes. 

A análise consiste em verificar a exatidão dos saldos das diversas contas, através de 

pesquisa no razão, bem como solicitar a composição de saldos junto à contabilidade, para 

a constatação da correta situação dos registros contábeis, quer das contas patrimoniais, 

quer das contas de resultados. 

 

 Freqüência da Auditoria: Trimestral. 

 

1.1.3  AUDITORIA NOS BALANCETES MENSAIS 

 

É a conferência mensal dos balancetes sintéticos com os balancetes analíticos, baseada 

no elenco das  contas e nas conciliações. 

 

 Freqüência da Auditoria: Mensal. 

 

1.1.4 AUDITORIA NOS CAIXAS EXECUTIVOS E FUNDO DE PRONTO PAGAMENTO 

 

É o exame realizado "in  loco" e em primeiro lugar, nos valores e documentos existentes 

em caixa. 

 Freqüência da Auditoria: Anual ou em período menor, caso justifique a auditagem. 
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1.1.5 AUDITORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

É a conferência anual das demonstrações financeiras emitidas ao final de cada exercício, 

com ênfase na apuração dos resultados, confrontando-as com as notas explicativas do 

balanço patrimonial. 

 

 Freqüência da Auditoria: Anual. 

 

1.1.6 AUDITORIA NO ATIVO CIRCULANTE E NO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

 

Consiste em verificar se os saldos demonstrados contabilmente como disponibilidade a 

curto prazo, ou seja, com liquidez prevista para até o término do exercício seguinte, 

encontram-se devidamente registrados no ativo circulante, bem assim os créditos cujas 

realizações ocorrerão após o término do exercício seguinte, estejam registrados no ativo 

realizável a longo prazo. 

 

1.1.6.1 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

 

A  Auditoria verificará: 

 

a) se os créditos a receber oriundos da Secretaria do Tesouro Nacional estão de acordo 

com a lei orçamentária; 

 

b) os títulos e as notas promissórias a receber, as origens e os prazos para recebimentos; 

 

c) se a contagem física dos materiais constantes do almoxarifado corresponde à listagem 

emitida na data da auditagem; e  

 

d) se o inventário de semoventes corresponde à listagem emitida na data da auditagem, 

em conformidade com as instruções de encerramento de cada exercício. 

 

 Freqüência da Auditoria: Anual. 

 

1.1.7 AUDITORIA NO ATIVO PERMANENTE (INVESTIMENTOS,  IMOBILIZADOS E 

DIFERIDOS) 

 

Consiste na verificação física e contábil dos bens registrados no ativo imobilizado, assim 

como os recursos investidos na aquisição de ações no capital de outras empresas e/ou 

outro tipo de investimento contabilizados neste grupamento. 

 

1.1.7.1 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

 

A Auditoria  verificará: 

 

a) se os ativos demostrados nas contas existem fisicamente e se realmente são de 

propriedade da CODEVASF; 

 

b) se as escrituras foram devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis; 
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c) se as aquisições e as alienações e/ou outras baixas do ano foram contabilizadas 

corretamente; 

 

d) se os critérios de avaliação e de depreciação são consistentes com os do ano anterior;  

 

e) se as contas do imobilizado e a depreciação estão corretas e claramente classificadas 

no balanço; 

 

f) se as contas do diferido e a amortização estão corretas e claramente classificadas no 

balanço; 

 

g) se o saldo dos relatórios mensais de bens patrimoniais estão de acordo com os 

registros contábeis;   

 

h) se o inventário patrimonial e a sua contabilização estão em conformidade com as 

instruções de encerramento de cada exercício; 

 

i) se a localização física dos bens está em conformidade com os controles da unidade 

responsável pela execução das atividades de patrimônio; 

 

j) se os bens patrimoniais estão em bom estado de conservação; se não estiverem em 

boas condições, recomendar o reparo ou a alienação; 

 

k) se os bens considerados inservíveis estão relacionados  com vistas à alienação; 

 

l) se a utilização de bens de terceiros pela CODEVASF, bem como a cessão de bens da 

CODEVASF a terceiros foram devidamente formalizadas; e 

 

m) se foi efetuado o registro contábil do recebimento de dividendos, no caso de 

participação da CODEVASF no capital de outros órgãos públicos. 

 

 Freqüência da Auditoria: Anual. 

 

1.1.8 AUDITORIA NO PASSIVO CIRCULANTE E NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

Consiste em verificar se os saldos demonstrados contabilmente como exigibilidades a 

curto prazo, ou seja, os compromissos vincendos até o término do exercício seguinte, 

encontram-se devidamente registrados no passivo circulante, bem assim as 

exigibilidades, cujos vencimentos ocorrerão após o término do exercício seguinte, estão 

registradas no passivo exigível  a longo prazo. 

 

A Auditoria verificará: 

 

a) a contabilização dos impostos devidos (ICMS, IPI, IR, ISS, INSS, COFINS, CSLL); e 

 

b) se as obrigações diversas a pagar conferem com os documentos originais;  

 

 Freqüência da Auditoria: Anual. 
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1.1.9 AUDITORIA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

Consiste na auditoria do patrimônio líquido, que representa a diferença entre os valores 

dos ativos e dos passivos, cujo resultado pertence ao Governo Federal, único acionista  

da CODEVASF, estando dividido em capital social, reservas e lucros ou prejuízos 

acumulados. 

 

1.1.9.1 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

 

A Auditoria verificará: 

 

a) se as transações foram registradas de acordo com os registros legais, com as condições 

estabelecidas nos atos constitutivos e nas alterações subseqüentes dos mesmos; 

 

b) se as alterações do Capital Social foram propostas pelo Conselho de Administração da 

CODEVASF, de acordo com o Art. 16, Inciso V do Dec. Nº 3.604/2000; e 

 

c) se as contas estão apresentadas com fidedignidade, de acordo com os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade, e uniformidade em relação ao exercício anterior. 

 

 Freqüência da Auditoria: Anual. 

 

1.2 AUDITORIA FINANCEIRA 

 

1.2.1 AUDITORIA NOS DOCUMENTOS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

 

Consiste no exame dos registros de controles financeiros, confrontando-os com a 

documentação existente nas unidades responsáveis pela execução das atividades de 

finanças da CODEVASF, bem como a conferência dos registros de pagamentos, 

recebimentos, transferências de numerários, conciliações bancárias e composições de 

saldos. 

 

1.2.1.1 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

 

A Auditoria verificará: 

 

a) se os controles contábil e físico de cauções estão em situação regular quanto ao valor, 

prazo de retenção e/ou devolução; 

 

b) se o controle de transferências das receitas é confiável; 

 

c) a existência de numerários e a autenticidade de documentos diversos em cofre nas 

unidades com Caixa Executivo; 

 

d) se os saldos existentes em bancos estão de acordo com os boletins financeiros; 

 

e) se os controles de títulos e notas promissórias, inclusive a escrituração contábil, são 

confiáveis; 
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f) se os empregados emitentes de cheques estão autorizados para tal; 

 

g) os contratos de financiamento externos; 

 

h) os pagamentos de amortização, com os respectivos encargos; 

 

i) se existem pagamentos efetuados através de contas especiais; 

 

j) os recebimentos dos créditos relativos às despesas com o pessoal da CODEVASF 

cedido a outros órgãos; 

 

k) a existência de notas promissórias e outros títulos vencidos em poder das unidades 

responsáveis pela execução das atividades de finanças da CODEVASF; e 

 

l) se houve falta de recolhimento de tributos. 

 

 Freqüência da Auditoria: Anual. 

 

1.2.2 AUDITORIA NOS EMPRÉSTIMOS / ACORDOS INTERNACIONAIS 
 

Consiste no exame dos acordos internacionais que têm por objetivo o financiamento da 

infra-estrutura dos projetos de irrigação da CODEVASF.  

 

A Auditoria verificará: 

 

a) as autorizações  relativas aos empréstimos externos obtidos; 

 

b) os saldos de títulos e empréstimos a pagar junto ao Banco Central do Brasil; 

 

c) as solicitações de desembolso emitidas e encaminhadas às instituições de créditos; 

 

d) os juros pagos no período; 

 

e) os controles dos valores recebidos dos organismos de crédito, confrontando os com os 

valores escriturados; e   

 

f) a provisão para pagamento dos juros na data do balanço. 

 

 Freqüência da Auditoria: Anual. 

 

2 AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
 

Objetiva verificar o cumprimento da legislação vigente e das normas da Empresa, no que 

se referem às atividades de recursos humanos e serviços gerais. 

 

2.1 AUDITORIA NO SEGMENTO RECURSOS HUMANOS 

 

Consiste no exame do cumprimento das atividades de seleção e recrutamento de pessoal, 

treinamento e administração do Sistema de Desenvolvimento das Carreiras e dos Planos 
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de Cargos e Salários, bem como na avaliação das ações de cadastramento, administração 

do pagamento e da concessão dos benefícios assegurados aos empregados. 

 

2.1.1 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA NO CADASTRO  

 

A Auditoria verificará: 

 

a) se os registros cadastrais dos empregados estão atualizados e corretamente 

preenchidos; 

 

b) se as escalas de férias e prêmio por assiduidade dos empregados estão de acordo com 

a programação estabelecida pelas unidades orgânicas; 

 

c) o registro e o controle dos afastamentos e das renovações nos casos de licenças 

médicas, licenças especiais, requisições de pessoal, nomeações e suspensões 

temporárias de contratos de trabalho; 

 

d) se nas folhas de pagamento constam as informações relativas às alterações de função, 

nível, licença, afastamento, adicional, férias e outras que impliquem em modificação 

na remuneração de empregados; 

 

e) se os registros relativos à lotação numérica e nominal dos empregados estão 

atualizados de acordo com o Plano de Classificação de Cargos e Salários, bem como 

do pessoal requisitado por outras entidades públicas; 

 

f) o sistema de pagamento feito pela instituição bancária; e 

 

g) as rescisões contratuais dos empregados demitidos, relativas a aviso prévio, cálculo de 

FGTS, INSS, IR , férias integrais, proporcionais, 13º salário e demais vencimentos e 

descontos legais. 

 

 Freqüência da Auditoria: Anual. 

 

2.1.2 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA EM CARGOS E SALÁRIOS 

 

A Auditoria verificará: 

 

a) se os processos trabalhistas e administrativos relacionados às atividades de recursos 

humanos estão sendo acompanhados; 

 

b) se o Acordo Coletivo de Trabalho está sendo cumprido;  

 

c) a execução da sistemática das promoções por antigüidade; e 

 

d) a sistemática de concessão de anuênios.  

 

 Freqüência da Auditoria: Anual. 
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2.1.3 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA EM PAGAMENTO DE PESSOAL 

 

A  Auditoria verificará: 
 

a) se foram obedecidos os prazos legais  para o encaminhamento da documentação 

relativa a efetuação do pagamento de pessoal, rescisões contratuais, obrigações 

sociais, consignações, descontos e demais recolhimentos; 

 

b) o registro de ocorrências que impliquem em  alteração de salário dos empregados; 

 

c) a emissão de  documentos relativos à cobrança de salários e encargos com o pessoal 

cedido; 

 

d) se os registros financeiros dos empregados estão atualizados;  

 

e) se as informações a serem fornecidas aos órgãos externos responsáveis pelo 

acompanhamento de pessoal estão atualizadas; 

 

f) os cálculos de encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento e o recolhimento 

junto à rede bancária;    

 

g) a RAIS – Relação  Anual de Informações Salariais, quanto ao preenchimento correto e 

prazo legal de entrega ao órgão competente; e 

 

h) os créditos efetuados nas contas bancárias  dos  empregados,  confrontando-os com as 

fichas financeiras dos mesmos. 

 

 Freqüência da Auditoria: Anual. 

 

2.1.4 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA EM BENEFÍCIOS 
 

A Auditoria verificará: 

 

a) se os medicamentos aplicados e distribuídos aos pacientes no ambulatório da Empresa 

estão em conformidade com a receita médica e demais registros; 

 

b) os descontos efetuados, referentes a serviços médico/odontológicos realizados através 

do Plano CODEVASF/SAÚDE, bem como o prazo de desconto em folha de 

pagamento; 

 

c) a validade da documentação exigida para credenciamento de clínicas; e  

 

d) os cálculos das parcelas a serem ressarcidas pelos empregados. 

 

 Freqüência da Auditoria: Anual. 

 

2.2 AUDITORIA NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS 
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Consiste no exame do cumprimento das atividades de administração de material e 

patrimônio, manutenção, conservação, segurança, transporte, reprografia, protocolo, 

arquivo, telecomunicações e de compras e serviços. 

 

2.2.1 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA EM ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 

 

A Auditoria verificará: 

 

a) se os materiais adquiridos estão compatíveis com os preços praticados no mercado e se 

vêm sendo registrados, atestados e estocados; 

 

b) o controle dos estoques e os respectivos níveis de reposição; 

 

c) se está sendo solicitada, anualmente, a constituição de comissões de inventário para 

levantamento dos estoques existentes nos almoxarifados da Empresa ; e 

 

d) se os saldos dos almoxarifados estão compatíveis com os registros contábeis.   

 

 Freqüência da Auditoria: Anual. 

 

2.2.2 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA EM ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL 

 

A Auditoria verificará: 

 

a) a execução do registro patrimonial dos bens permanentes e dos que compõem o acervo 

documental da CODEVASF; 

 

b) o cadastro do acervo patrimonial da CODEVASF, bem como os de propriedade de 

terceiros que estejam sob a administração e guarda da mesma; 

 

c) se estão sendo realizadas vistorias periódicas nos bens imóveis de propriedade da 

CODEVASF e nos de terceiros em poder da mesma; 

 

d) se está sendo promovido o acompanhamento e a avaliação anual do plantel de 

semoventes; e 

 

e) se está atualizado o controle dos pagamentos dos impostos (IPTU, ITR) relativos aos 

bens imóveis de propriedade da CODEVASF. 

 Freqüência da Auditoria: Anual. 

 

2.2.3 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA EM ATIVIDADES AUXILIARES 
 

A Auditoria verificará: 
 

a) se têm sido verificados a quilometragem percorrida, os gastos com combustível e 

lubrificante, bem como efetuado o emplacamento e o licenciamento dos veículos; 

 

b) se estão sendo realizados os serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 

e aeronaves; 
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c) o consumo por quilômetro rodado e demais custos, verificando se os veículos estão 

antieconômicos ou não; 

 

d) as Requisições Diárias de Veículos no que se refere ao itinerário, serviços prestados e 

quilometragem percorrida; 

 

e) a ocorrência de sinistro na frota e o resultado da Sindicância; 

 

f) se os veículos de propriedade da CODEVASF ou a seu serviço estão identificados com 

a logomarca da Empresa; 

 

g) se os serviços de limpeza, conservação e vigilância, executados pela Empresa ou por 

terceiros, vêm sendo coordenados e fiscalizados; 

 

h) as Requisições de Serviços de Reprografia – RSR, quanto às assinaturas autorizadas e 

preenchimento dos campos sem rasuras; 

 

i) se a manutenção/conservação e reparos das instalações, máquinas, equipamentos e 

edificações tem sido feita tempestivamente; e 

 

j) se os documentos protocolizados, de interesse da Empresa, destinados aos arquivos 

inativos, estão sendo classificados, guardados e conservados. 

 

 Freqüência da Auditoria: Anual. 

 

3 AUDITORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  

( Lei Nº 8.666/93, atualizada pelas Leis Nº s  9.648/98 e 9.854/99 ) 

 

Objetiva verificar o cumprimento da legislação vigente e das normas internas da 

Empresa na execução  das etapas da licitação. 

 

 

3.1 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA EM LICITAÇÕES 

 

A Auditoria verificará: 

 

a) se foi justificada a necessidade da contratação e as quantidades a serem adquiridas, em 

função do consumo, de acordo com o Art. 15, § 7º, Inciso II da Lei 8.666/93; 

 

b) se existe ato de  designação de  comissão técnica de julgamento, de acordo com o Art. 

38, Inciso III e Art. 51 da  Lei 8.666/93; 

 

c) se existe parecer técnico ou jurídico emitido sobre os termos das minutas do edital e 

do contrato, de acordo com o Art. 38, Parágrafo Único, Inciso VI da Lei Nº 8.666/93; 

 

d) se existe projeto básico, orçamento estimado em planilha de quantitativos e custos 

unitários e minuta do contrato, de acordo com o Art. 40, § 2º, Inciso I da Lei Nº 

8.666/93; 
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e) se existe no caput do edital a informação do tipo de licitação, de acordo com o Art. 45 

e Art. 46, bem como a menção de que será regida pela Lei 8.666/93; 

 

f) se o motivo da licitação foi descrito clara e sucintamente, de acordo com o Art. 40, 

Inciso I da Lei Nº 8.666/93; 

 

g) se o objetivo licitado está de acordo com o pedido/requisição;  

 

h) se a especificação do objeto foi caracterizada, de acordo com o Art. 14 e Art. 15, § 7º, 

Inciso I da Lei Nº 8.666/93; 

 

i) se existe registro cadastral para efeito de habilitação das empresas correspondentes, de 

acordo com  o Art. 34 da Lei Nº 8.666/93; 

 

j) se houve a publicação em órgão de divulgação oficial ou em quadro de aviso de amplo 

acesso público a relação das compras realizadas, de acordo com o Art. 16 da Lei Nº 

8.666/93; 

 

k) se existe sistema de registro de preços em caso de compras, de acordo com o Art. 15 

da Lei Nº 8.666/93; 

 

l) se existe pesquisa de mercado nas compras ou outros procedimentos, de acordo com o 

Art. 15,  § 4º da Lei Nº 8.666/93; 

 

m) se a inexigibilidade da licitação ocorreu por inviabilidade de competição, de acordo 

com o Art. 25 da Lei Nº 8.666/93; 

 

n) se houve enquadramento da modalidade licitatória compatível com o valor da 

contratação, de acordo com o Art. 23 da Lei Nº 8.666/93; 

 

o) se houve deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação 

do objeto da licitação, de acordo com o Art. 43, Inciso VI da Lei Nº 8.666/93; 

 

p) se a renovação ou anulação da licitação foi efetuada por autoridade competente, de 

acordo com Art. 49 da Lei Nº 8.666/93; 

 

q) se o recurso ou representação, na ocorrência do mesmo, contra o julgamento das 

propostas, revogação ou anulação da licitação, foi apresentado tempestivamente, de 

acordo com o  Art. 109 da Lei Nº 8.666/93; 

 

r) a aplicabilidade do Decreto Nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, nos casos de 

PREGÃO; e 

 

s) se foi observada a existência de previsão de recursos orçamentários para a realização 

da licitação ou formalização do processo de dispensa ou inexigibilidade que deu 

origem ao contrato, de acordo com o Art. 7º, § 2º, Inciso III e Art. 14 da Lei Nº 

8.666/93. 

 

 Freqüência da Auditoria: Semestral ou em período menor, caso justifique a auditagem. 
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3.2 PROCEDIMENTOS  DE AUDITORIA EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

A Auditoria verificará: 

 

a) se foi observada a obrigatoriedade do Termo de Contrato nos casos de Concorrência e 

Tomada de Preços, de acordo com a Lei 8.666/93; 

 

b) se a minuta do contrato foi examinada pelo órgão jurídico e aprovada por autoridade 

competente, de acordo com o Art. 38, Parágrafo Único da Lei Nº 8.666/93; 

 

c) se os termos do contrato são compatíveis com os do ato (licitação, dispensa ou 

inexigibilidade) que lhe deu origem, bem como em relação à proposta, de acordo com 

o Art. 54, § 1º e § 2º da Lei Nº 8.666/93; 

 

d) se foi publicado o resumo do instrumento de contrato e de seus aditamentos na 

imprensa oficial, de acordo com o  Parágrafo Único do Art. 61 da Lei Nº 8.666/93; 

 

e) se foi observado, o conteúdo mínimo na publicação resumida do instrumento de 

contrato ou de seus aditamentos, de acordo com o Art. 21, § 1º da Lei Nº 8.666/93; 

 

f)  se consta do preâmbulo do contrato os nomes das partes e os de seus representantes, a 

finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da  

dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes à Lei  8.666/93 e 

respectivas cláusulas contratuais, de acordo com o  Art. 61 da supracitada lei; 

 

g) se foi elaborado o “Termo do Contrato” com as cláusulas necessárias ao contrato, de 

acordo com o Art. 55, § 2º e § 3º da Lei Nº 8.666/93; 

 

h) quanto ao PRAZO: 

 

- se foi observada, na contagem do prazo, a exclusão do dia de início e a inclusão do dia 

do vencimento, de acordo com o Art. 110 da Lei Nº 8.666/93; 

 

- se foi observado que o início e o vencimento do contrato coincidem com os dias de 

expediente no órgão ou entidade, de acordo com o Art. 110, Parágrafo Único da Lei Nº 

8.666/93; 

 

- se a prorrogação do prazo foi previamente autorizada por autoridade competente, 

mediante justificativa por escrito, de acordo com o  Art. 57, § 2º da Lei Nº 8.666/93; e 

 

- se consta em  cláusula específica o crédito relativo à despesa, classificação funcional  

programática e econômica da despesa,  de acordo com o Art. 55, Inciso V da Lei Nº 

8.666/93; 

 

i) se consta em contrato cuja duração ultrapasse o exercício  financeiro, o crédito relativo 

à despesa, a indicação de cada parcela das despesas a serem executadas em exercícios 

futuros, com a declaração  de que, em termos  aditivos, serão indicados os créditos e os 

empenhos decorrentes, de acordo com o Art. 7º, § 2º, Inciso III da Lei Nº 8.666/93;  
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j) quanto à GARANTIA: 

 

- se foi prestada, em uma das modalidades previstas, garantia exigida para assegurar a 

plena execução do contrato, de acordo com os Incisos I a III do  § 1º do Art. 56 e Inciso 

VI do Art. 55 da Lei Nº 8.666/93; 

 

- se a garantia exigida para o contrato limitou-se a 5% do seu valor, atualizado nas 

mesmas condições daquele, salvo no caso de obra, serviço ou fornecimento de grande 

vulto demonstrado através de parecer tecnicamente aprovado por autoridade 

competente, quando o limite de garantia pode ser elevado para até 10% do valor do 

contrato, de acordo com o Art. 56, § 2º e § 3º da Lei Nº 8.666/93; e 

 

- se nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administração, dos 

quais o contratado ficará depositário, foi exigido garantia para assegurar a plena 

execução do contrato e sobre a importância desses bens foi acrescido do valor da 

garantia referida, de acordo com o Art. 56, § 5º da Lei Nº 8.666/93; 

 

k) quanto à EXECUÇÃO: 

 

- se a Administração liberou área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou 

fornecimento, nos prazos contratuais, bem como as fontes de materiais  naturais especi- 

ficadas no projeto, de acordo com o Art. 78, Inciso XVI da Lei Nº 8.666/93; 

 

- se a execução do contrato foi acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração, de acordo com o Art. 67, caput, da Lei Nº 8.666/93; e 

 

- se existe registro das ocorrências relacionadas com a execução do contrato, efetuado 

pelo representante da Administração, onde constem as determinações relativas à 

correção dos desvios observados, de acordo com o Art. 67, § 1º da Lei Nº 8.666/93; 

 

l) quanto às OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

 

- se existem evidências de que o contratado mantém, no local da obra ou serviço, 

preposto aceito pela Administração para representá-lo na execução do contrato, de 

acordo com o Art. 68 da Lei Nº 8.666/93;  

 

- se no caso de ocorrência de vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

de materiais  empregados, o contratado reparou, corrigiu, removeu, reconstruiu ou 

substituiu, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato, de acordo com o 

Art. 69 da Lei Nº 8.666/93; 

 

- se na ocorrência de danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes  de culpa ou dolo do contratado, este se responsabilizou pelos mesmos, 

independentemente da fiscalização ou do acompanhamento pelo órgão interessado, de 

acordo com o Art. 70 da Lei Nº 8.666/93; 
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- se a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato foi assumida pelo contratado, de acordo com o Art. 

71, caput, da Lei Nº 8.666/93; 

 

- se no caso de inadimplência do contratado, com referência aos referidos encargos, 

houve transferência da responsabilidade pelo pagamento dos mesmos à Administração,  

diretamente ou de maneira indireta, pela oneração do objeto do contrato, ou, ainda, 

existem restrições à regularização e ao uso das obras e edificações, de acordo com o 

Art. 71, § 1º da Lei Nº 8.666/93; e 

 

- se houve subcontratação parcial ou total do objeto, sem previsão no instrumento 

convocatório da licitação  ou nos atos de dispensa e inexigibilidade e no correspondente 

instrumento de contrato, de acordo com o Art. 72 e Art. 78, Inciso VI da Lei Nº 

8.666/93; 

 

m) quanto ao RECEBIMENTO DE MATERIAIS, OBRAS OU SERVIÇOS: 

 

 se o recebimento, no caso de obras e serviços,  deu-se de acordo com o Art. 73, Inciso I 

da Lei Nº 8.666/93, a saber: 

 

- provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 

contratado; e 

 

- definitivamente, por servidor ou comissão designada mediante termo assinado pelas 

partes, após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos 

termos contratuais, de acordo com o Art. 69 da Lei Nº 8.666/93; 

 

 se o recebimento do material, no caso de compras ou de locação de equipamentos, deu-

se de acordo com o Art. 73, Inciso II da Lei Nº 8.666/93, a saber: 

 

- provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com 

a especificação; e 

 

- definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

conseqüente aceitação;  

 

 se o recebimento do material, nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, 

foi feito mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo, de acordo com 

o Art. 73, § 1º da Lei Nº 8.666/93; 

 

n) quanto às ALTERAÇÕES DO CONTRATO: 

 

 se as alterações ocorridas no contrato foram devidamente justificadas e, ainda, se 

tiveram por motivação uma das situações abaixo: 

 

- determinação unilateral da Administração, de acordo com o Art. 65, Inciso I da Lei Nº 

8.666/93; 
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- por modificação  do projeto ou das  especificações, para melhor adequação técnica aos 

seus objetivos; ou  

 

- por modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos, de acordo com o Art. 65, Inciso I, 

alínea “b”, § 1º da Lei Nº 8.666/93;  e   

 

 se, quando da alteração do contrato, os acréscimos na obra, serviço ou compra, não 

ultrapassaram 25% do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o Art. 65, § 

1º da Lei Nº 8.666/93; 

 

o) quanto aos REAJUSTES DOS CONTRATOS: 

 

- se existe(m) cláusula(s) que estabeleça(m) o(s) critério(s), a data-base e/ou a 

periodicidade do reajustamento de preço, de acordo  com o Art. 55, Inciso III da Lei Nº 

8.666/93; 

 

- se existe(m) critério(s) de atualização monetária entre a data do adimplemento das 

obrigações e a do efetivo pagamento, de acordo com o Art. 55, Inciso III da Lei Nº 

8.666/93; e  

 

- se foram ajustados os preços contratuais para mais ou para menos, de acordo com a  

variação dos índices previstos no contrato, no instrumento convocatório da licitação ou 

nos atos formais de sua dispensa ou inexigibilidade. 

 

 Freqüência da Auditoria: Semestral ou período menor, caso justifique auditagem.  

 

4 AUDITORIA EM CONVÊNIOS 

 

Objetiva verificar o cumprimento da legislação e das normas internas da CODEVASF, 

no que concerne à execução das  diversas etapas dos convênios. 

 

4.1 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA QUANTO AO PLANO DE TRABALHO 

 

A Auditoria verificará se foram observados os requisitos mínimos para aprovação do 

Plano de Trabalho, conforme consta  no Art. 116 da Lei Nº 8.666/93 e nas Instruções 

Normativas da  STN Números  01/1997,  05/2000  e 01/2001,  respectivamente. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA QUANTO A COMPROVAÇÕES 

 

A Auditoria verificará: 

 

a) se o convenente comprovou que está assegurada a contrapartida, conforme a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO; 

 

b) se o convenente está em débito com a União quanto às contribuições de que tratam os 

Art. 195 (INSS), 239 (PIS) e 7º, Inciso III (FGTS) da CF, ou, no caso de dívidas 

parceladas, se as parcelas estão sendo honradas (LDO e IN/STN Nº  01/97, Art. 3º, 

Inciso VII), mediante declaração expressa do proponente;  
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c) se o convenente apresenta regularidade nas prestações de contas relativas à recursos 

recebidos da Administração Pública Federal mediante convênios, acordos, ajustes, 

subvenções sociais, contribuições, auxílios ou similares (LDO); e 

 

d) se foram feitas consultas ao CADIN,  SIAFI e ao Cadastro Único de Exigências para 

Transferências Voluntárias (CAUC), em observação às Instruções Normativas da STN 

No. 01/97, alterada pela de No. 05/2000, que dispõe sobre o cumprimento do disposto 

do Art. 25 da Lei Complementar No. 101, de 04 de maio de 2000; e a IN/STN No. 

01/2001, que disciplina o cumprimento de exigências para transferências voluntárias e 

institui o CAUC. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA QUANTO AS CERTIDÕES 

 

A Auditoria verificará se o convenente apresentou, dentro dos prazos de validade, as 

seguintes certidões:  

 

a) DE REGULARIDADE, expedida pela Secretaria da Receita Federal – SRF, pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, do Ministério da Economia, e pelos 

correspondentes órgãos estaduais e municipais, de acordo com o Art. 3º, Inciso I da 

IN/STN Nº  01/97; 

 

b) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND), ou comprovante de inexistência de 

débito junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente aos 3 (três) 

meses anteriores. Caso esteja pagando ao INSS parcelas de débito renegociados, deve 

comprovar a regularidade quanto ao pagamento das parcelas, conforme LDO e Art. 3º, 

Inciso II da IN/STN Nº  01/97;  

 

c)  DE REGULARIDADE DO FGTS (LDO e Art. 3º, Inciso III da IN/STN Nº  01/97); e 

 

d)  DE REGULARIDADE DO PIS/PASEP (Art. 239 da CF e Art. 3º, Inciso IV da 

IN/STN Nº  01/97). 

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA QUANTO AOS CADASTROS DO GOVERNO 

FEDERAL 

 

A Auditoria verificará se o convenente está inscrito nas seguintes situações:  

 

a) como inadimplente no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal – SIAFI, de acordo com o Art. 3º, Inciso V da IN/STN Nº  01/97; e  

 

b) se há mais de 30 (trinta) dias no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – 

CADIN, de acordo com o  Art. 3º, Inciso VI da IN/STN Nº 01/97. 

 

4.5 PROCEDIMENTO DE AUDITORIA QUANTO AO PREÂMBULO DO CONVÊNIO 

 

A Auditoria verificará se o preâmbulo do convênio contém: numeração seqüencial; nome 

e CNPJ  dos órgãos concedente e do convenente; nome; endereço; número e órgão 

expedidor da carteira de identidade e CPF dos titulares dos órgãos concedentes e 
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convenentes; a finalidade; a sujeição do convênio e sua execução às normas da Lei Nº 

8.666/93, bem como do Decreto Nº 93.872/86 e das IN/STN Nºs 03/93 e 01/97, e 

conforme o caso, o Art. 7º da IN/STN Nº 03/93 e Art. 6º da IN/STN Nº 01/97. 

 

4.6 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA QUANTO AS CLÁUSULAS DO CONVÊNIO 

 

A Auditoria verificará se o convênio contém as cláusulas necessárias conforme o Art. 8º 

da IN/STN Nº 03/93 e o Art. 7º da IN/STN Nº 01/97. 

 

4.7 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA PARA VERIFICAR A VALIDADE DE UM 

CONVÊNIO 

 

 A Auditoria verificará: 

 

a) se a emissão do empenho pelo órgão concedente ocorreu até a data da assinatura do 

convênio (LDO); 

 

b) se o termo de convênio foi assinado pelo concedente, pelo convenente, pelas 

testemunhas devidamente qualificadas e pelo interveniente, se houver, conforme o 

Art. 10 da IN/STN Nº 01/97; e  

 

c) se foi feito a publicação do extrato do convênio no Diário  Oficial. 

 

 

4.8 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA QUANTO AO RECEBIMENTO DOS 

RECURSOS 

 

A Auditoria verificará: 

 

a) se os recursos foram mantidos em conta bancária específica; 

 

b) se os recursos foram aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira 

oficial, caso não tenham sido utilizados na finalidade a que se destinam e a previsão 

de seu uso seja em período igual ou superior a um mês. Caso contrário, esses recursos 

deverão ser aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou em operação 

de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, de acordo o Art. 20, 

§ 1º, Inciso I da IN/STN Nº 01/97 e Art. 116, § 4º da Lei Nº 8.666/93; 

 

c) se os rendimentos das aplicações foram utilizados exclusivamente no objeto do 

convênio, conforme o Art. 20, § 2º da IN/STN Nº 01/97 e Art. 116, § 4º da Lei Nº 

8.666/93; e 

 

d) se os recursos foram utilizados em consonância com o Plano de 

Trabalho/Atendimento, sob pena de rescisão do convênio e de instauração de Tomada 

de Contas Especial, de acordo com o Art. 36, Inciso I, e Art. 37 da IN/STN Nº 01/97. 

 

4.9 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA QUANTO AS ALTERAÇÕES NO PLANO DE 

TRABALHO 
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A Auditoria verificará: 

 

a) se quando solicitada a alteração no Plano de Trabalho foi apresentada a proposta de 

repactuação, com  justificativa no prazo mínimo de 20 (vinte) dias antes do término da 

vigência. O ordenador da despesa deverá dar a anuência ao órgão concedente para a 

validade da alteração, de acordo com o Art. 15, “caput”,  da IN/STN Nº 01/97; e 

 

b) observar que a alteração não pode modificar o objeto do convênio (Art. 15, § 1º da 

IN/STN Nº 01/97) e que alterações no plano de trabalho são procedimentos 

excepcionais, só devendo ser adotadas em casos estritamente necessários. 

 

4.10 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS 

PARCIAL 
 

A Auditoria verificará: 
 

a) se quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, a prestação de 

contas parcial referente à primeira parcela é condição para a liberação da terceira; a 

prestação referente à segunda, para a liberação da quarta, e assim sucessivamente de 

acordo com o Art. 21, § 2º da IN/STN Nº 01/97; 

 

b) se a prestação de contas parcial foi apresentada até 28 de fevereiro do ano subseqüente 

ao ano em que os recursos foram recebidos, conforme o Art. 28, § 5º da IN/STN Nº 

01/97, quando a vigência do convênio ultrapassar o final do exercício; e 

 

c) se a Prestação  de Contas Parcial contém os itens, conforme o Art. 32 da IN/STN Nº 

01/97. 

 

4.11 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS 

FINAL 

 

A Auditoria verificará se a prestação de contas final contém os itens, conforme o Art. 28 

da IN/STN Nº 01/97. 

 

4.12 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA QUANTO A LEGALIDADE DAS 

CLÁUSULAS 

 

A Auditoria verificará: 

 

a) se ocorreu a realização de despesa a título de taxa de administração, de gerência ou 

similar, de acordo com o  Art. 8º, Inciso I da IN/STN Nº 01/97 e Decisão TCU Nº 

706/94-Plenário-Ata 54/94; 

 

b) se ocorreu pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer 

espécie de remuneração adicional a servidor pertencente aos quadros de órgão ou de 

entidade da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do DF, lotado ou 

em exercício em qualquer dos entes partícipes, de acordo com o Art. 8º, Inciso II da 

IN/STN Nº 01/97; 
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c) a assinatura de termo aditivo com alteração  do objeto ou das metas, de acordo com o 

Art. 8º, Inciso III da IN/STN Nº 01/97; 

 

d) se ocorreu alteração de metas constantes do Plano de Trabalho/Atendimento sem a 

anuência do concedente, de acordo com o Art. 15, § 2º da IN/STN Nº 01/97; 

 

e) se ocorreu a utilização de recursos em finalidade diversa ou destoante da estabelecida 

no instrumento, ainda que em caráter de emergência, de acordo com o Art. 8º, Inciso 

IV da IN/STN Nº 01/97; 

 

f) se ocorreram  despesas antes ou depois do período de vigência do convênio, de acordo 

com o Art. 8º, Inciso V da IN/STN Nº 01/97; 

 

g) atribuição de vigência ou de efeito retroativo, de acordo com o Art. 8º, Inciso VI da 

IN/STN Nº 01/97; 

 

h) se ocorreram despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, 

inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, de acordo com o 

Art. 8º, Inciso VII da IN/STN Nº 01/97; 

 

i) se ocorreu transferência de recursos para clubes, associações de servidores ou 

quaisquer entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-

escolar (irregularidade prevista no Art. 8º, Inciso VIII da IN/STN Nº 01/97); e 

 

j) se ocorreu a realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, 

informativo ou de orientação social, desde que não constem nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos 

(irregularidade prevista no Art. 8º , Inciso IX da IN/STN Nº 01/97) . 

 

 Freqüência da Auditoria: Semestral ou em período menor, caso justifique a auditagem. 

 

5 AUDITORIA NOS PROJETOS IMPLANTADOS E/OU EM IMPLANTAÇÃO 

 

Objetiva fiscalizar e acompanhar “in loco” a execução das obras e serviços. 

 

5.1 PROCEDIMENTOS QUE VISAM SUBSIDIAR NO DESENVOLVIMENTO DOS 

TRABALHOS DE AUDITORIA 

 

A Auditoria verificará: 

 

a) se há na obra, a Anotação de Responsabilidade  Técnica (ART), do CREA, do 

responsável técnico pela obra, de acordo  com a  Lei Nº 6.496/77, Art. 1º e Art.2º; 

 

b) se existem placas de identificação da obra, de acordo com a Lei Nº 5.194/66, Art. 16, e 

normas do órgão contratante ou concedente; 

 

c) se o cronograma físico-financeiro vem sendo cumprido (obra em andamento), e os 

atrasos porventura ocorridos estão devidamente justificados no processo, Lei Nº 

8.666/93, Art. 78, Incisos III, IV e V; 
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d) se o corpo técnico responsável pela realização pessoal e direta dos serviços objeto do 

contrato corresponde à relação de profissionais apresentada no processo licitatório, de 

acordo  com  a  Lei Nº 8.666/93, Art. 13, § 3º; 

 

e) se os profissionais responsáveis pela obra são os indicados na fase de licitação, e seus 

substitutos possuem experiência equivalente ou superior, de acordo com a Lei Nº 

8.666/93, Art. 30, § 1º, Inciso I; 

 

f) se a contratada manteve, durante a execução do contrato, as condições de qualificação 

técnica (instalações, equipamentos, pessoal técnico) exigidos na licitação, de acordo  

com  a Lei Nº 8.666/93, Art. 30 e Art. 55; 

 

g) se a administração mantém fiscal designado, acompanhando a execução da obra (Lei 

Nº 8.666/93, Art. 67), cujo fiscal deverá possuir experiência compatível e habilitado 

junto ao CREA (Decisão Normativa Nº 34/90 do Conselho  Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CONFEA); 

 

h) se estão sendo feitos os registros necessários no Livro de Registros ou Diário de Obra, 

tais como: ocorrência de chuvas fortes, consultas e respostas à fiscalização; conclusão 

de etapas e fatos que interfiram no andamento da obra, com indicação de causa e 

responsável(is), de acordo com a Lei Nº 8.666/93, Art. 67, § 1º ; 

 

i)  se o fiscal encaminhou relatórios à autoridade competente, comunicando ocorrências  

capazes de  ensejar sanções ao contrato e alterações de projeto, custo ou prazo da 

obra, de acordo com a  Lei Nº 8.666/93, Art. 67, § 2º; 

 

j)  as alterações do projeto (ou especificações) ocorridas no decorrer da obra foram 

devidamente relatadas e justificadas pela fiscalização, de acordo com a Lei Nº 

8.666/93, Art. 65; 

 

k) se a fiscalização exigiu/avaliou a execução de testes de resistência e qualidade dos 

elementos estruturais (concreto de fundações e superestrutura, etc) de acordo com 

Norma Brasileira – NBR 6118, 12655 e 12722 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT; 

 

l) se os materiais aplicados e os serviços executados na obra foram inspecionados pela 

fiscalização, com vistas a se constatar o atendimento às especificações, de acordo com 

a Lei Nº 8.666/93, Art. 78, Incisos I e II; 

 

m) se a construtora subcontratou parte da obra fora do limite admitido pela 

Administração, de acordo  com Lei Nº 8.666/93, Art. 72; 

 

n) se a fiscalização vem exigindo comprovações de que o contrato está em situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais, de acordo com a Lei Nº 8.666/93, Art. 

29 e Art. 55, Inciso XIII e Art. 71, e Decisão Nº 705/94, Plenário do TCU; 

 

o) se houve prorrogação do prazo de execução  da obra, sem que tivesse sido 

devidamente justificado e autorizado, de acordo  com a Lei Nº 8.666/93, Art. 57, § 1º; 
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p) se houve alteração do regime de execução da obra, sem  que ficasse comprovada a 

aplicabilidade dos termos originais do contrato, de acordo com Lei Nº 8.666/93, Art. 

65, Inciso II, alínea “b”; 

 

q) se a Administração aplicou as sanções cabíveis, no caso de ter havido inexecução 

parcial ou total do contrato ( Lei Nº 8.666/93, Art. 77 e Art. 87); ou no caso de ter 

havido descumprimento de cláusulas contratuais (Lei Nº 8.666/93, Art. 78, Inciso I ); 

ou no caso de ter  havido atraso ou paralisação injustificado da obra (Lei Nº 8.666/93, 

Art. 86); ou no caso de ter havido descumprimento de determinações da fiscalização 

(Lei Nº 8.666/93, Art. 78, Inciso VII );  

 

r) se houve acréscimos e/ou supressões de serviços e estes se mantiveram dentro do 

limite de até 25% do valor total inicial atualizado para a obra; dentro do limite de até 

50% do valor total inicial atualizado para reforma de edifício, de acordo com a Lei Nº 

8.666/93, Art. 65, § 1º e § 2º; 

 

s) se houve acréscimos ou supressões de serviços e se estas alterações foram 

devidamente justificadas, de  acordo com a Lei Nº 8.666/93, Art. 65, caput; 

 

t) se houve acréscimo de serviços e estes foram contratados pelos mesmos preços 

unitários da planilha orçamentária apresentada, de acordo com a Lei Nº 8.666/93, Art. 

65, § 1º e § 3º; 

 

u) se houve acréscimo de serviços cujos preços unitários não estavam contemplados na 

planilha original e se esses foram fixados mediante acordo entre as partes, de acordo 

com a Lei Nº 8.666/93, Art. 65, § 3º; 

 

v) se há demonstrativos sobre a fiscalização realizada na medição das etapas concluídas, 

para liberação de pagamentos de parcelas da obra ou serviços, com o objetivo de 

evitar pagamentos antecipados ou discrepância entre os serviços medidos e pagos, de 

acordo com a Lei Nº 4.320/64, Art. 62 e Art. 63, e Lei Nº 8.666/93, Art. 67, § 1º;  

 

w) se o recebimento provisório da obra foi feito pelo responsável pela fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, de acordo com a Lei Nº 

8.666/93, Art. 73, Inciso I, alínea “a”; e 

 

x) se a comissão designada ou servidor procedeu o recebimento definitivo, mediante 

termo circunstanciado de documento comprobatório da execução do objeto do 

contrato, de acordo com a Lei 8.666/93, Art. 73, Inciso I, alínea “b”. 

 

 Freqüência da Auditoria: Anual ou em período menor, caso justifique auditagem. 

 
 

 Os RELATÓRIOS das Auditorias Administrativa, Licitações e Contratos Administrativos, 

Convênios e nos Projetos Implantados e/ou em Implantação, realizadas nas periodicidades 

previstas nos itens 2, 3, 4 e 5, deverão ser encaminhados ao Conselho de Administração 

para conhecimento. 
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