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PROCESSO Nº: 0309/2018 

ÓRGÃO AUDITADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA                                                                               LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PERÍODO AUDITADO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 

ÁREA: Licitações & Contratos. 

ASSUNTO: Devido processo administrativo 

 

CRITÉRIO: O procedimento licitatório deve ser iniciado com a abertura do processo administrativo, autuado, protocolado e numerado, contendo autorização 

respectiva, indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e devem ser juntados oportunamente: edital; comprovante das publicações do 

edital resumido ou comprovante da entrega do convite; ato de designação da Comissão de Licitação ou do Responsável pelo Convite; original das propostas e dos 

documentos que a instruem; atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora; parecer técnico ou jurídico sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; 

atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação; recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões; 

despacho de anulação ou de revogação da licitação, fundamentado circunstancialmente; termo de contrato ou instrumento equivalente; outros comprovantes de 

publicações; demais documentos relativos à licitação (Incisos "I a XII" do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93). 

 

 

 

 

PROC № OBJETO 
VLR 

LICITADO 

I- 

edital 

ou 

convite 

e 

respecti

vos 

anexos, 

quando 

for o 

caso; 

II -

 comprovante 

das 

publicações do 

edital 

resumido, na 

forma do art. 

21 desta Lei, 

ou da entrega 

do convite; 

III – 

ato de 

designação 

da comissão 

de licitação, 

do leiloeiro 

administrati

vo ou oficial, 

ou do 

responsável 

pelo convite; 

IV – 

original 

das 

propostas 

e dos 

documento

s que as 

instruírem

; 

V – 

atas, 

relatórios 

e 

deliberaçõ

es da 

Comissão 

Julgadora

; 

VI -

 pareceres 

técnicos 

ou 

jurídicos 

emitidos 

sobre a 

licitação, 

dispensa 

ou 

inexigibili

dade; 

VII – 

atos de 

adjudic

ação do 

objeto 

da 

licitaçã

o e da 

sua 

homolo

gação; 

IX -

 despacho 

de anulação 

ou de 

revogação 

da licitação, 

quando for 

o caso, 

fundamenta

do 

circunstanc

iadamente; 

X – 

termo de 

contrato 

ou 

instrumen

to 

equivalent

e, 

conforme 

o caso; 

XI – 

outros 

compro

vantes 

de 

publicaç

ões; 

XII – 

demais 

documento

s relativos 

à licitação. 

 
 

088/2018 

Pregão 

Eletrônico nº 

001/2018 - 
Contratação de 

empresa para 

prestação de 
serviços de 

limpeza, 

higienização, 
conservação e 

 
 

496.693,45 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

√ 

 

 

 
 

√ 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 
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apoio 

administrativo  

 

909/2018 

empresa para a 

prestação de 

serviços 
auxiliares na 

organização de 

eventos (coffe 

break, 

alimentação, 

arranjos, 
locação de 

móveis 

diversos e 
painéis) 

344.151,42 

 

 

 
 

 

 

√ 

 

 

 
 

 

 

√ 

 

 

 

 
 

 

 

√ 

 

 

 

 
 

 

 

√ 

 

 

 

 
 

 

 

√ 

 

 

 
 

 

 

√ 

 

 

 
 

 

 

√ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 
 

 

    

   - 

 

 

 
 

 

 

- 

 

 

 
 

 

 

 

 

- 

1559/2018 

 
Fornecimento 

de divisórias 

do tipo BP 
Plus, perfis 

navais em 

ferro 

galvanizado e 

acessórios e; 
placas de 

gesso, 

montantes para 
drywall e 

acessórios  

 

*303.894,42 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 
 

    √ 

 

 

 

 
 

      

      - 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 
 

√ 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

 

- 

2008/2018 

 
 

  

Fornecimento 
de materiais de 

informática 

(cartuchos 
diversos)  

 

384.030,17 

 

    

   √ 

 
 

 

 
- 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 
 

 

 
         - 

          
 

 

 
- 

        
 

 

 
  - 

     
 

 

 
    - 

SEI 

00766/2018 

 
Empresa para 

renovação de 

licenças do 

software 

Windows 

Server, de 
forma a obter 

 
173.604,12 

 

 

    √ 

 
 

 

 

     √ 

 
 

 

 

√ 

 
 

 

 

√ 

 
 

 

 

√ 

 
 

 

 

√ 

 
 

 

 

√ 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 

√ 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

- 
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novas 

atualizações e 
suporte 

técnico) 

       SEI 

00349/2018 

Contratação 

para prestação 

de serviços de 
segurança e 

vigilância 

armada e 
desarmada 

1.049.391,36  √ √ √    √ √ √ √ - √ - - 

SEI 

00798/2018 

serviços de 
apoio 

administrativo 

e manutenção 
predial com 

emprego de 

mão de obra 

qualificada e 

habilitada, bem 

como 
fornecimento 

dos materiais 

necessários à 
execução do 

serviço 

11.495.258,1

0 √ √ √ √ √ √ √ - √ - - 

SEI 

001304/2018 

Aquisição de 

licença  do 

software 

Microsoft 

Visual Studio 

Enterprise 
MSDN versão 

2017, em 

caráter 
perpétuo 

625.420,00 

 
 

 

 

√ 

 
 

 

 

√ 

 
 

 
 

 

 

√ 

 

 
 

 

 

√ 

 

 
 

 

 

√ 

 
 

 

 

√ 

 
 

 

 

√ 

 

 
 

 

 
- 

 
 

 

 

√ 

 
 

 

 

- 

 
 

 

 
        - 
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SEI 

1340/2018 

Prestação de 

serviços de 

substituição do 
QGBT 

existente com 

o fornecimento 
e instalação de 

grupo gerador 

de emergência 
destinado aos 

Data Centers 

164.300,00 

 

 
 

 

 

 

   √ 

 

 
 

 

 

 

√ 

 
 

 

 
 

 

 

 

√ 

 

 

 
 

 

 

 

√ 

 

 

 
 

 

 

 

√ 

 

 
 

 

 

 

√ 

 

 
 

 

 

 

√ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

        - 

 

 
 

 

 

 

   √ 

 

 
 

 

 

   

  - 

 

 
 

 

 
 

 

 

- 

SEI   

00866/2018 

Contratação de 

serviço em 

dedetização 
com reforço 

nas áreas 

críticas, 
compreendend

o serviços de 

desinsetização, 
desratização e 

descupinização  

43.688,90 √ √ √ √ √ √ √ - √ - - 

SEI 

001634/2018 

Contratação 

para o 
fornecimento e 

instalação de 

equipamentos 
tipo mini 

centrais de ar 

condicionado, 
tipo split 

158.727,87 √ √ √ √ √ √ √ - √ - - 
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SEI 

001922/2018 

Fornecimento 

de Smart TV 
em LED, 

incluindo 

garantia e 
suporte para 

fixação em 

parede, 

Repetidor de 

sinal HDMI, 

Extensor de 
sinal HDMI, 

Cabo HDMI e 

Suporte 
Articulado, 

- 

 

 
 

 

 

 

 

√ 
 

 

 
 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

√ 

 

 

 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 
 

 

 

 

 

√ 

 

 
 

 

 

 

 

√ 

 

 
 

 

 

 

 

√ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

- 

 

 
 

 

 

 

 

- 

 

 
 

 

 

 

 
  - 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

- 

ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES DIVERSAS:  

  -A Constituição Federal estabelece em seu art. 37, inciso XXI, que as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. 

  -Quanto à devida organização dos processos administrativos, conforme estabelece a Lei Federal n° 8.666/93, em seu Art. 38, incisos “I” a “XII”; 

durante o período auditado, a Administração em questão obedeceu aos preceitos estabelecidos na legislação retro citado, não tendo sido detectada nenhuma 

irregularidade. 

                             - Processo SEI nº 001922/2018-Processo Licitatório Fracassado, em razão da não apresentação de propostas válidas e com preços aceitáveis para o 

grupo, mesmo após a tentativa de negociação de preços pelo Pregoeiro; 

 

 

 

            

Porto Velho, 31 de janeiro de 2019. 

 

  MARCOS ROGÉRIO CHIVA 

   Auditor de Controle Externo 

                                Assessor de Controlador 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Portaria n. 742, 30 de agosto de 2017.

A SECRETÁRIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o artigo 1°, inciso III,

da Portaria n. 83, de 25.1.2016, publicada no DOeTCE-RO n. 1077 - ano VI, de

26.1.2016, e considerando o Memorando n. 60/2017-SELICON de 25.8.2017,

Resolve:

Art. 1° Designar os servidores MÁRLON LOURENÇO BRÍGIDO, Agente Administrativo,

cadastro n. 306, ocupante do cargo em comissão de Assessor II, FERNANDA HELENO

COSTA VEIGA, Chefe da Divisão de Licitações e Contratações Diretas, cadastro n.

990367, JANAINA CANTERLE CAYE, Agente Administrativo, cadastro n. 416, ocupante

do cargo em comissão de Assessora II, e CARLA PEREIRA MARTINS MESTRINER,

Secretária Executiva de Licitações e Contratos, cadastro n. 990562, para, sob presidência

do primeiro, constituírem Comissão Permanente de Licitações do Tribunal de Contas do

Estado de Rondônia.

Art. 2° Esta Portaria vigorará no período de 1°.9.2017 a 31.8.2018.

JOANILCE DA SILVA

SECRETÁRIA-GERAL

BANDBRA DE OLIVEIRA

DEADMINÍS"

! ,

-OÍ
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Portaria n. 754, 01 de setembro de 2017.

A SECRETÁRIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o artigo 1°, inciso III,

da Portaria n. 83, de 25.1.2016, publicada no DOeTCE-RO n. 1077 - ano VI, de

26.1.2016, e considerando o Memorando n. 60/2017-SELICON de 25.82017,

Resolve:

Art. 1° Retificara Portaria n. 742 de 30.8.2017, publicada no DOeTCE-RO n. 1464 ano VII

de 31.8.2017, que designou os servidores MÁRLON LOURENÇO BRÍGIDO, Agente

Administrativo, cadastro n. 306, ocupante do cargo em comissão de Assessor II,

FERNANDA HELENO COSTA VEIGA, Chefe da Divisão de Licitações e Contratações

Diretas, cadastro n. 990367, JANAINACANTERLE CAYE, Agente Administrativo, cadastro

n. 416, ocupante do cargo em comissão de Assessora II, e CARLA PEREIRA MARTINS

MESTRINER, Secretária Executiva de Licitações e Contratos, cadastro n. 990562, para,

sob presidência do primeiro, constituírem Comissão.

ONDE SE LÊ: "Art. 1° (...) constituírem Comissão Permanente de Licitações (....)"

LEIA-SE: "Art. 1° (...) comporem a Equipe de Pregoeiros (...)"

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOANILCE DA SftAA BANDEIRA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA-GERAÍTDET^DMLNISTRAGÃO

J
F .;WiC3cô DO DOoTC£-RO

A l f / \ /''TT
V- J H-V V ' ^^ -L.**.—

oe 04.,-.OSb_.
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                      DOeTCE-RO – nº 1702 ano VIII quinta-feira, 30 de agosto de 2018 

 

 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
www.tce.ro.gov.br 

 

Documento assinado eletronicamente, 
utilizando certificação digital da ICP-Brasil. 

 

Convoca Conselheiro Substituto. 

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, de acordo com o artigo 113 do Regimento 
Interno, usando da competência que lhe confere o artigo 187, inciso XXVII 
do Regimento Interno,  

Considerando o Processo SEI n. 002762/2018, 

Resolve: 

Art. 1º Convocar o Conselheiro Substituto FRANCISCO JUNIOR 
FERREIRA DA SILVA, cadastro n. 467, para, nos períodos de 27.8.2018 a 
14.9.2018, e 17 a 20.9.2018, substituir o Conselheiro VALDIVINO 
CRISPIM DE SOUZA, cadastro n. 109, tendo em vista que o titular estará 
no exercício da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 27.8.2018. 

(Assinado Eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Presidente em Exercício 

 
Atos da Secretaria-Geral de Administração 

Portarias 

PORTARIA 

Portaria n. 621, de 27 de agosto de 2018. 

Designa Equipe de Pregoeiros. 

A SECRETÁRIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o artigo 1º, 
inciso III, da Portaria n. 83, de 25.1.2016, publicada no DOeTCE-RO n. 1077 - ano VI, de 26.1.2016,  

Considerando o Processo SEI n. 002910/2018, 

Resolve: 

Art. 1º Designar para comporem a Equipe de Pregoeiros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia os servidores: 

Período de 1º.9.2018 a 28.2.2019 

Cadastro Servidor Função 
990367 Fernanda Heleno Costa Veiga Presidente 
416 Janaina Canterle Caye Membra 
306 Márlon Lourenço Brígido Membro 
 

Período de 1º.3.2019 a 31.8.2019 

Cadastro Servidor Função 
416 Janaina Canterle Caye Presidente 
990367 Fernanda Heleno Costa Veiga Membra 
306 Márlon Lourenço Brígido Membro 

Art. 2º Esta Portaria vigorará no período de 1º.9.2018 a 31.8.2019. 

 (Assinado Eletronicamente) 
JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA 
Secretária-Geral de Administração 

 
Concessão de Diárias 

DIÁRIAS 

CONCESSÕES DE DIÁRIAS 

Processo: 02497/2018 
Concessão: 220/2018  
Nome: LEONARDO RODRIGUES ALBERNAZ  
Cargo/Função: Convidado/Convidado 
Atividade a ser desenvolvida: Operacionalização e Moderação durante o 
Painel de Referência do Projeto de Regulamentação do Processo de 

Contas de Governo. 
Origem: Brasília - DF 
Destino: Porto Velho - RO 
Meio de transporte: Aéreo 
Período de afastamento: 29/08/2018 - 31/08/2018 
Quantidade das diárias: 2,5000 

Processo: 02252/2018 
Concessão: 219/2018  
Nome: GEORGEM MARQUES MOREIRA  
Cargo/Função: CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE/CDS 2 - 
ASSISTENTE DE GABINETE 
Atividade a ser desenvolvida: Curso Prático Sobre GFIP/SEFIP 8.4 e 
Conceitos Básicos sobre e-SOCIAL. 
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Lotação
Cargos 

Criados

Cargos 

Ocupados por 

Efetivos

Ocupados 

comissionados

Ocupados por 

cedidos 

Estadual

Ocupados por 

cedidos Municipal
Vagos

Total de Cargos 

Ocupados

GP 54 10 31 5 1 7 47

SECGEP 7 3 1 1 0 2 5

CAAD 2 1 0 0 0 1 1

SPJ 28 12 13 1 0 2 26

SETIC 22 3 12 6 0 1 21

GCESS 11 3 4 2 0 2 9

GCVCS 11 4 7 0 0 0 11

GCJEPPM 11 5 4 2 0 0 11

GCBAA 11 5 5 1 0 0 11

GCFCS 11 4 5 1 1 0 11

GCWSC 11 1 8 2 0 0 11

GCPCN 11 6 4 0 0 1 10

GC 5 1 2 1 0 1 4

GO 4 1 1 2 0 0 4

GCSOPD 3 0 3 0 0 0 3

GCS 3 1 2 0 0 0 3

GCSFJFS 3 2 1 0 0 0 3

GCSEOS 3 0 2 1 0 0 3

GPGMPC 11 3 6 2 0 0 11

GPETV 3 1 2 0 0 0 3

GPEPSO 3 1 2 0 0 0 3

GPYFM 3 0 3 0 0 0 3

GP-MPC 3 0 3 0 0 0 3

GP-MPC 3 0 3 0 0 0 3

GPAMM 3 0 3 0 0 0 3

SGCE 57 50 0 1 0 6 51

SGA 46 23 18 2 0 3 43

ESCON 11 3 5 2 0 1 10

Total Geral 354 143 150 32 2 27 327

Servidores 

Total de servidores Efetivos 261

Comissionados exclusivo 154

Cedidos Estaduais 48

Cedidos Municipais 8

Cedidos de Outros Estados 1

Servidor Colaborador 1

Total Geral 473

DIARF, 27.11.2018

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA

Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGESP

Divisão de Atos e Registros Funcionais - DIARF
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Fls. n.º                 
 

Proc. SEI n.º 
02433/2019 
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. 

Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e 

dos Controles Internos – CAAD/TCRO 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – CEP. 78.903-900 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 2018 

 

EXERCÍCIO: 2018 

OBJETIVO: Auditoria Interna na gestão de pessoas, almoxarifado, patrimônio, transporte, 

licitações e contratos deste Tribunal de Contas exercício financeiro de 2018. 

PERÍODO DA ANÁLISE: 01.1.2018 a 30.11.2018 

 

RESPONSÁVEIS: Joanilce da Silva Bandeira de Oliveira - Secretária-Geral de 

Administração e Planejamento – período de 1º.1 a 31.12.2018; Carla 

Pereira Martins Mestriner - Secretária Executiva de Licitações e 

Contratos – Período de 1º.1.18 a 1º.2.18 e Claice Bernardo  Período de 

2.2.2018 a 31.12.18; Camila da Silva Cristovam Batista  - Secretária de 

Gestão de Pessoas – Período de 1º.1 a 31.12.18, Paulo Cezar Bettanin - 

Diretor do Departamento de Serviços Gerais – período de 1º.1 a 31.1.18; 

Fernando Junqueira Bordignon - Diretor do Departamento de Serviços 

Gerais – período de 1º.2 a 31.12.18  Clodoaldo Pinheiro Filho – Diretor 

do Departamento de Finanças – Período de 1º.1 a 31.12.18. 

 

 1 –  Apresentação 

 

Em cumprimento ao que dispõe o Plano Anual de Atividad es de 

Auditoria –  Exercício 2018 elaborado pela Controladoria  de Análise e 

Acompanhamento da Despesa e dos Controles Internos deste Tribunal,  aprovado 

pela Presidência,  através de despacho SEI nº 04456/2018 (0033277) ,  com base 

Autenticação: FFJA-JAJB-CAJB-GGNK no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
Documento de 24 pág(s) assinado eletronicamente por Ivaldo Ferreira Viana e/ou outros em 19/03/2019.
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Fls. n.º                 
 

Proc. SEI n.º 
02433/2019 
 
 
 

................................

. 

Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e 

dos Controles Internos – CAAD/TCRO 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – CEP. 78.903-900 

no Relatório Técnico SEI nº 04456/2018 (0031960) datado de 16.10.2018 .  

O presente relatório de auditoria, relata as verificações efetuadas 

por esta Unidade no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Rondôn ia no 

exercício de 2018. 

 

2 - Escopo do Trabalho 

Para a consecução dos trabalhos, foram realizados levantamentos,  

testes, análises, aferições e consolidações de informações obtidas junto aos 

diversos órgãos administrativos do Tribunal de Contas, referente ao período 

auditado, em estri ta observância às normas de auditoria aplicáveis a 

Administração Pública .  

Os exames foram realizados por amostragem, na extensão julgada 

necessária, visando uma razoável aferição da gestão de pessoas,  almoxarifado, 

patrimônio, análise das despesas, licitações e contratos nos termos da Lei  

Federal 8.666/93 e demais legislações complementares; e, verificação dos 

controles serviços e gastos com a frota de veículos do Tribunal de Contas.  

 

3 –  Gestão Orçamentária  

3.1 - Execução Orçamentária 

 

Para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, foi consign ado na 

Lei Orçamentária Anual nº 4.231, de 28 de dezembro de 2017, recursos da ordem 

de R$ 149.329.576,00 com fundo 152.516.576,00 (cento e cinquenta e dois 

milhões,  quinhentos e dezesseis mil  e quinhentos e setenta e seis  Reais) e,  após 

as suplementações ocorridas até o mês de dezembro de 2018, passou ao montante 

de R$ 229.669.135,31 (duzentos e vinte e nove milhões , seiscentos e sessenta e 

Autenticação: FFJA-JAJB-CAJB-GGNK no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
Documento de 24 pág(s) assinado eletronicamente por Ivaldo Ferreira Viana e/ou outros em 19/03/2019.
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nove mil , cento e trinta e cinco reais, e trinta e um centavos) , cuja execução se  

deu da seguinte forma:  

 

 

Dotação 

Atualizada 

Empenhada 

no mês Até o 

mês 

Saldo de 

Dotação 

Paga no mês 

Até o mês 

PODER EXECUTIVO 

TRIBUNAL DE 

CONTAS  DO ESTADO 

DE RONDÔNIA A B C D 

TOTAL DA UNIDADE 229.669.135,31 133.067.685,85 96.601.449,46 126.383.614,92 

REALIZAÇÃO  

B/A =                 

57,94% 

C/A  =    

42,06% 

D/B    =    

94,97% 
Fonte: LOA Estadual nº 4.231 de 28.12.17 e Demonstrativo da Execução Orçamentária do mês de dezembro/2018 - 

Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada.   

 

Pelo Demonstrativo precedente da Evolução Orçamentaria e 

Financeira SEI nº 00102/2019 (0054139) e SEI nº 00098/2019 (0054154),  extrai-

se que as ações do Tribunal de Contas do Estado  de Rondônia até dezembro de 

2018, realizaram despesas no montante de R$ 133.067.685,85 (cento e trinta e 

três milhões, sessenta e sete mil , seiscentos e oitenta e cinco  reais e oitenta e 

cinco centavos), correspondendo a 57,94% da dotação atualizada, restando um 

saldo de dotação de R$ 96.601.449,46 (noventa e seis milhões, seiscentos e um 

mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos ), ou seja, 

42,06% da dotação. Do montante empenhado foi pago a importância de R$ 

126.383.614,92 (cento e vinte e seis milhões, trezentos e oitenta e três mil ,  

seiscentos e quatorze reais e noventa e dois centavos ),  o que corresponde a  

94,97% do total empenhado. 

 

3.2 - Análise de Licitação, Despesas e Contratos  

3.2.1 - Análise das Despesas  
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Por amostragem foram selecionados os processos administrativos 

nºs, 6115/17, 7354/17, 6509/17, 5578/17, 6509/17, 5979/17, 6508/1, 088/2018, 

909/2018, 1559/2018, 2008/2018, SEI nº 00766/2018, SEI nº 00349/2018, SEI nº 

0798/2018, SEI nº 001304/2018, SEI nº 01340/2018, SEI nº 00866/2018, SEI nº  

001634/2018, SEI nº 01922/2018, para verificar todas as fases processuais,  

relativo à licitação, empenho, liquidação e pagamento.  

 

Conforme papel de trabalho juntado (0077538), elaborado por esta 

Unidade, constata-se que todos os procedimentos atenderam as disposições 

contidas na Lei Federal  8.666/93, especificamente o disposto os incisos "I a XII" 

do art .  38.   

  

3.3 - Análise das Licitações e Despesas  

 

Verificou-se a observância ao preceito legal na nomeação da 

comissão permanente de licitação, conforme comprovam as Portarias n ºs 742/17 

de 30.08.17 e a Portaria nº 621/18 de 27.8.18 (0077542 e 0077543).  

 

No período de janeiro a novembro de 2018, foram realizados 42 

(quarenta e dois) procedimentos l icitatórios . Segundo o relatório apresentado 

pela DIVLICIT, até o final do mês de novembro de 2018, foi gerada uma 

economia de R$ 1.528.272,18.  

 

3.3.1 - Das Análises  

 

Nas análises dos certames  licitatórios,  vide papel  de trabalho,  

especificamente os pregões presenciais e eletrônicos, constata -se que todos os 

procedimentos,  foram realizados dentro dos ditames da lei que regem a matéria e 
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as disposições da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/02, Lei 

Complementar nº 123/06, Decreto Federal 5.450/2005, Decreto Estadual 

12.205/2006, Decreto Estadual nº 12.234/06 e Resolução Administrativa nº 

32//TCE-RO. 

 

3.4 –  Dos Contratos  Administrativos  

3.4.1 –  Do Controle  

 

A Divisão de Gestão de Contratos e Registro de Preços, subordinado 

diretamente a Secretaria Executiva de Licitações e Contratos, que faz parte da 

estrutura administrativa da Secretaria Geral de Administração e Planejamento, 

vem mantendo através de  sistema computadorizado o controle dos contratos,  

destacando a si tuação de cada contrato, ta is como: início da vigência, término da 

vigência, adit ivação , setor responsável pela fiscalização, entre outros.  

 

 

3.4.2 –  Da Fiscalização 

 

Dentre os contratos em vigor no exercício de 2018, selecionou-se 

para análise in loco, os contratos de natureza contínua para junto ao setor 

responsável verificar sua execução, ressalta -se que os contratos,  referentes à 

Divisão de Transporte serão relatados no item 3.6 .  

Consta em cada contrato cláusula que designa um setor como 

responsável pela fiscalização e acompanhamento do con trato, nas avenças de 

natureza contínua, após o inicio da vigência do contrato é designado , por meio 

de portaria,  um servidor específico para realizar a  fiscalização.  
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3.4.2.1 Controle Relativo ao Contrato n.  09/2017/TCE-RO 

 

O contrato nº 09/2017/TCE-RO –  autos n.  1397/2017, firmado com a 

empresa Columbia Segurança e Vigilância Patrimonial  -  tem por objeto a 

prestação de serviços de segurança e vigilância armada, mediante a dedicação 

exclusiva de mão-de-obra, com pessoal treinado e qualificado, devidamente 

uniformizado, com crachá de identificação e materiais sob sua inteira 

responsabilidade,  em postos localizados nas sedes das Secretarias Regionais de 

Controle Externo de Vilhena, Cacoal e Ariquemes, com jornada de trabalho de 

12x36, 07 (sete) dias por semana, sendo 04 (quatro) postos diurnos e 04 (quatro) 

postos noturnos.  

O presente contrato encontra-se vigente, sendo o valor global 

contratado no montante de R$ 795.260.16 (setecentos e noventa e cinco mil ,  

duzentos e sessenta reais e dezesseis  centavos), início da vigência em 29 de 

outubro de 2018, expirando-se em 28 de abril  de 2019. 

 

3.4.2.2 Controle Relativo ao Contrato nº 42/2018/TCE-RO 

 

O contrato nº 42/2018/TCE-RO –  autos SEI nº 349/2018 ex. 

5068/18, firmado com a empresa Estação Vip de Segurança Privada Ltda  - tem 

por objeto a prestação de serviços de segurança e vigilância armada, mediante 

dedicação exclusiva de mão-de-obra,  com pessoal treinado e qualificado, 

devidamente uniformizado, com crachá de identificação e materiais sob sua 

inteira responsabilidade,  em postos localizados na sede do TCE-RO e residência 

das Autoridades em Porto Velho, sendo (cinco) postos diurnos e 06 (seis) postos  

noturnos.  
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O presente contrato encontra-se em vigência com o valor anual de 

R$ 1.049.391,36 (um milhão quarenta e nove mil , trezentos e noventa e um reais 

e trinta e seis  centavos),  cujo vigência iniciou em 29 de outubro de 2018, 

expirando-se em 28 de outubro 2019. 

 A Assessoria de Segurança Insti tucional  é responsável pela 

fiscalização do contrato ,  sendo que os pagamentos somente são efetuados após 

apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo responsável pela 

Assessoria de Segurança Institucional  Senhor José Itamir de Abreu –  Tenente-

Coronel PM; 

 

3.4.2.3 - Controle Relativo ao Contrato nº 15/2015/TCE-RO 

 

O contrato nº 15/2015/TCE-RO –  autos nº 4978/16 (antigo 

3049/2014), firmado com a empresa MC Comércio e Solução em Serviços Ltda - 

ME, tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, higienização e 

conservação, com emprego de mão de obra qualificada e habi litada, bem como o 

fornecimento dos materiai s necessários à execução dos serviços, para atender aos 

edifícios sede e anexos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.  

O presente contrato encontra -se na vigência do Quarto Termo 

Aditivo, prorrogado por 24 meses, com o valor anual  de R$808.609,08 

(oitocentos e oito mil, seiscentos e nove reais e oito centavos), cujo prazo 

iniciou em 1º de junho de 2018, expirando-se em 31 de maio de 2020. 

   A fiscalização do presente contrato é exercida pe lo Diretor do 

Departamento de Serviços Gerais , ou outro servidor por ele designado  e os 

pagamentos somente são efetuados após apresentação da nota fiscal devidamente 

certificada pelo responsável pelo Departamento de Serviços Gerais .  
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Compulsando os assentamentos registrados no Processo Eletrônico, e 

inspeção in loco ,  verificou-se que o Setor Responsável pela fiscalização do 

contrato mantém registro em pasta,  acerca das anotações e ocorrências  

relacionadas,  e fiscaliza  a execução do contrato,  mediante notificações 

encaminhadas a empresa.  

 

3.4.2.4 - Controle Relativo ao Contrato nº 40/2012/TCE -RO 

 

O contrato nº 40/2012/TCE-RO –  autos nº 4306/16 (antigo 

3770/2012), firmado com a empresa EMRON, tem como objeto a contratação de 

empresa especializada na Prestação de Serviços de apoio administrativo, com 

emprego de mão-de-obra qualificada e habili tada, bem como fornecimento dos 

materiais necessários à execução do serviço, para atender aos Edifícios Sede, 

Anexo e Almoxarifado do Tribunal de  Contas do Estado de Rondônia.  

Este contrato findou sua vigência no dia 1º.1.2019, tinha como valor 

anual o montante de R$ 1.317.111,13 (um milhão, trezentos e dezessete mil ,  

cento e onze reais e treze centavos) .  

   Tinha como fiscal  do contrato o Diretor do Departamento de 

Serviços Gerais,  sendo que os pagamentos somente eram efetuados após 

apresentação da nota fiscal devidamente cert ificada pelo responsável.  

Verificou-se em inspeção in loco  que o Setor Responsável pela 

fiscalização do contrato,  mantém registrado em pastas, as anotações sobre as 

ocorrências relacionadas ao presente contrato.  

 

3.4.2.5 –  Observação 
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Constatamos nas auditorias anteriores,  que a partir  de 2015, o fiscal  

do contrato, vem sendo designado por meio de Portaria , atendendo assim, as 

recomendações relatadas nos relatórios de auditoria dos exercícios anteriores,  

em obediência ao art igo 67, §§ 1º e 2ª da Lei Federal 8.666/93.  

 

3.5 - Secretaria de Gestão de Pessoas 

 

3.5.1 –  A Lei Complementar nº 307, de 1º de outubro de 2004, 

dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia e o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreiras, Cargos e Remunerações 

dos seus Servidores e dá outras Providências.  

Constatamos que até 27.11.18 (0077685), o Tribunal de Contas  do 

Estado de Rondônia,  dispunha de 473 (quatrocentos e setenta e três) servidores,  

sendo 261 (duzentos e sessenta e um) efetivos,  154 (centro e cinquenta e quatro)  

comissionados, 48 (quarenta e oito) servidores cedidos pelo Estado , 08 (oito)  

servidores cedidos pelos Municípios , 01 (um) cedido de outro Estado , e 1(um) 

servidor colaborador .  

Constatamos ainda, a nomeação de 327 (trezentos e vinte e sete) 

servidores que exercem cargos comissionados,  assim distribuídos:  143 ocupados 

por servidores efetivos, 150 não efetivos,  32 (trinta e dois) cedidos do Estado e 

2 (dois) cedidos dos municípios .  

Constatamos finalmente,  a existência de 89 (oitenta e nove) 

servidores aposentados e 08 (oito) pensionistas , conforme a seguir demonstrado:  
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Quadro 1. Servidores Ativos 1 

BALANÇO DE PESSOAL QUANTIDADE 

Efetivos 261 

Comissionados Exclusivos 154 

Cedidos Estaduais 48 

Cedidos Municipais 08 

Cedidos de outros Estados 01 

Servidor Colaborador 01 

Total de Servidores em dezembro/2017 473 

* 4 servidores recebendo substituição de CDS – 16 servidores cedidos do estado e 6 do município não têm função gratificada 

Quadro 2. Servidores Comissionados2 

Cargos Comissionados Quantidade 

Servidores Efetivos 143 

Comissionados Exclusivos 150 

Cedidos Estaduais 32 

Cedidos Municipais 02 

Total de Cargos Comissionados 327 

Quadro 3. Aposentados e Pensionistas3 

Inativos/pensionistas Quantidade 

Servidores aposentados 89 

                                                           
1 Documento SEI nº (0077685) 
2 Documento SEI nº (0077685) 
3 Documento SEI nº (0077685) 
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Pensionistas 08 

Total de Inativos e Pensionistas 97 

 

Além dos servidores acima relacionados, verificamos que 02 (dois) servidores4 

desta Corte de Contas se encontram à disposição do Governo do Estado de Rondônia, 

verificamos que tantos os servidores cedidos como os que se encontram a disposições, dispõem 

de atos apropriados que autorizaram as cedências. 

Todas as nomeações estão de acordo com a Lei Complementar nº 307/2004, de 1º 

de outubro de 2004 e foram regularmente providos, cujo controle dos quantitativos está sendo 

mantido pela Secretaria de Gestão de Pessoas. 

 

3.5.2 - Das Declarações de Bens e  Rendas 

 

A Lei Federal  8.730/93 estabeleceu a obrigatoriedade da 

apresentação ao Tribunal de Contas da Declaração de Bens e Rendas, nos 

seguintes termos:  

-  Art .  1 º  - É obrigatória a apresentação de declaração de bens, com 

indicação das fontes de renda, no momento da posse ou, inexistindo esta, na entrada em 

exercício de cargo, emprego ou função, bem como no final de cada exercício financeiro, no 

término da gestão ou mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento 

definitivo, por parte das autoridades e servidores públicos adiante indicados: 

 

Por meio das Resoluções Normativas nºs  28 e 29, ambas de 2012, o 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, regulamentou a remessa de 

declaração de bens e rendas por agente e servidores públicos estaduais.  

                                                           
4 Documento SEI nº (0077685) 
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Constatamos que a Secretaria de Gestão de Pessoas por meio de 

sistema informatizado SIGAP, mantém o controle acerca das informações 

relativas ao envio das Declarações do Imposto de Renda  e bens dos servidores do 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia . Assim sendo, conforme informação 

prestada por meio e-mail  eletrônico, referente ao ano de 2018, todos os 

servidores enviaram suas declarações, sendo portanto, atendidas as exigências 

legais.  

3.6 –  Transportes  

3.6.1 - Na Divisão de Transporte nosso objetivo é verificar a 

eficácia nos controles de transporte no tocante à frota de veículos deste 

Tribunal,  compreendendo os controles internos relativos aos seguintes assuntos:  

- Contrato nº 04/TCE-RO/2015 –  autos 3614/2014, cujo objeto visa à prestação 

de serviços de lavagem, polimento, lubrificação de veículos da frota de veículos 

desta Corte de Contas;  

- Contrato nº 26/TCE-RO/2018 - Autos nº 1669/2018 –  cujo objeto é prestação 

de serviços com seguro dos veículos deste Tribunal com cobertura para o 

exercício de 2018; 

- Contrato nº38/TCE-RO/2017-RO –  autos nº 3007/2017, cujo objeto é o 

gerenciamento de combustíveis,  com vista a atendimento da frota de veículos e 

grupo gerador pertencente ao acervo patrimonial do Tribunal de Contas;  

3.6.1.1 - Quanto ao Controle Relativo ao Contrato nº 04/TCE-

RO/2015.  

O Contrato nº 04/TCE-RO/2015 –  autos 3614/2014, cujo objeto visa 

Autenticação: FFJA-JAJB-CAJB-GGNK no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
Documento de 24 pág(s) assinado eletronicamente por Ivaldo Ferreira Viana e/ou outros em 19/03/2019.

Anexo Relatório de Auditoria Interna (0077992)         SEI 002433/2019 / pg. 21



Fls. n.º                 
 

Proc. SEI n.º 
02433/2019 
 
 
 

................................

. 

Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e 

dos Controles Internos – CAAD/TCRO 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – CEP. 78.903-900 

à prestação de serviços de lavagem, polimento, lubrificação de veículos da frota 

de veículos desta Corte de Contas ,  o término da vigência será em 26.2.19.  

A Divisão de Transporte está efetuando a fiscalização do contrato 

conforme podemos atestar através dos certificados nas notas fiscais, com 

assinatura do Chefe da Divisão de Transpor te Sr. Antônio Ferreira de Carvalho 

ou de sua substi tuta a Senhora Lenir do Nascimento Alves .  

Os pagamentos somente são efetuados após apresentação da nota 

fiscal acompanhada das requisições dos serviços devidamente certificada pelo 

responsável pela Divisão de Transporte.  

Com relação aos serviços de lavagens é utilizada uma requisição 

especificando os serviços a serem realizados .  

 

3.6.1.2 –  Quanto ao Controle Relativo ao Contrato nº 26/TCE-

RO/2018.  

Contrato nº 26/TCE-RO/2018 - Autos nº 1669/2018 –  cujo objeto é 

seguro da frota de veículos deste Tribunal, relativo ao exercício de 2018/2019; 

O contrato foi precedido de licitação tendo como vencedor a a 

empresa Seguros Sura S/A, com vigência até a data de 20.6.2019, no montante de 

R$ 21.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) mensais.  

 

Ficou a cargo da Divisão de Transporte a fiscalização do contrato 

em virtude das atribuições de fiscalização e controle dos veículos.  

 3.6.1.3 - Quanto ao Controle Relativo ao Contrato nº 38/TCE-
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RO/17 

Contrato nº 38/TCE-RO/2017 –  autos nº 3007/17, cujo objeto é o 

Gerenciamento e controle de frota, visando o abastecimento de combustíveis,  

para o atendimento da frota de veículos e grupo gerador pertencente ao acervo 

patrimonial do Tribunal de Contas . O contrato tem sua vigência prevista encerrar 

em 18.04.19, no entanto, já foi sinalizado pela administração a intenção da 

prorrogação por meio de termo aditivo.  

A Divisão de Transporte está efetuando a fiscalização do contrato 

conforme podemos atestar através dos certificados nas notas fiscais, com 

assinatura do Chefe da Divisão de Transporte Sr. Antonio Ferreira de Carvalho 

ou de sua substi tuta a Senhora Lenir do Nascimento Alves.  

Os pagamentos somente são efetuados após apresentação da nota 

fiscal acompanhada das requisições dos serviços devidamente certificada pelo 

responsável pela Divisão de Transporte .  

Com relação ao abastecimento  de combustível , cada viatura tem um 

cartão de identificação acessada por senha individual do motorista condutor,  o 

abastecimento tem registro que é acompanhamento pelo Setor de Transporte .  

Por amostragem foram escolhidos aleatoriamente os veículos abaixo 

relacionados:  
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VEÍCULOS 

TOTAL DE 

KM 

RODADOS 

ATÉ 

DEZ/2017  

TOTAL DE 

ABASTECIMENTOS 

ATÉ DEZ/2017  

(em l i tros)  

MÉDIA DE 

CONSUMO 

LITROS X KM 

PERCORRIDOS 

CRUZE 1.4 TURBO LT - NCX1951  6.128 902,72  
6,78 

 

ONIX 1.4 MT LTZ –  NCX1991  4.490 652,74  6,87  

ONIX 1.4 MT LTZ –  NCX2011  6.675 788,98  8,46  

PRISMA LTZ -  NCZ 1741  5.650 646,81  8,73  

L-200  TRITON NBG 8311  1.766 192,82  9,15  

HILUX CABINE SIMPLES NCG-5472  1 .836 265,36  
6,91 

 

L-200  TRITON NEE -6522 3.663 413,15  
8,86 

 

SW4 HILLUX SW4 SUV  3.843 600,20  
6,40 

 

S-10 LTZ 2.8 DD4A NCX -2091  24.433 2.601,84  
9,39 

 

S-10 LTZ 2.8 DD4A NCX -2041  24.292 2.683,94  
9,05 

 

TRAILBLAZER LTZ 2.8D4A –  

NCX2101  

28.063 3.079,96  
9,11 

 

TRAILBLAZER LTZ 2.8D4A –  

NCX2101  

26.706 2.926,98  
9,12 

 

TRAILBLAZER LTZ 2.8D4A –  

NCX2021  

25.105 2.784,33  
9,01 

 

Em visita a Divisão de Transportes,  o responsável pelos registros 
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dos veículos nos informou que o controle dos gastos com os veículos em 201 8 

passou a ser feito pelo e -cidade.  

Objetivando checar os consumos e gastos da frota, selecionamos 

alguns veículos para consultas, conform e constante no quadro supra.  

 Foram verificados os relatórios de manutenção dos veículos onde é 

gerado um relatório geral contendo os  gastos com: combustível ,  lavagem, peças, 

mão de obra e serviços realizados em cada veículo.  

Neste quadro é extraída a média geral de consumo por veiculo, onde 

é possível se verificar quantos quilômetros cada veículo esta faze ndo com um 

litro de combustível.  

Os veículos constantes da amostragem, estão com a média de 

consumo de litros versus quilometragem percorrida,  dentro da média aceitável,  

bem como, os gastos com manutenção não apresentaram desconformidades,  

portanto,  dentro dos padrões normais .  

3.6.2 - Quanto ao Controle da Utilização dos Veículos  

O controle da uti lização dos veículos foi  disciplinado pela 

Resolução nº 053/TCE-RO-2008 deste Tribunal,  através do disposto no artigo 1º 

que transcrevemos “ in verbis”:  

“Art.  1°.  O uso  de  veícu los  of ic iais  vinculados  ao Tribunal  de  Contas,  sediados  

na capita l  e  no in terior do Estado,  obedecerá ao  disposto nesta  Resolução  

Parágrafo  Único.  O uso de  ve ícu los  o f ic iais  só será permi tido  a  quem tenha  

obrigação constante de represen tação o fic ia l  pela natureza do cargo ou função,  ou  

necessidade imperiosa de afastar -se,  repet idamente,  também em razão do cargo ou função,  da  

sede do  serviço respec tivo,  para f i sca li zar,  inspec ionar,  di l igenciar,  execu tar ou dirig ir  
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ativ idades que  ex ijam o máximo de  aprovei tamento do tempo”.  

Verificamos que a disposição acima vem sendo obedecida quando da 

utilização dos veículos pelos motoristas oficiais do T ribunal de Contas do 

Estado de Rondônia.  

 

3.6.3 - Situação da Regularidade da Documentação dos Veículos  

e das Carteiras Nacionais de Habilitação.  

Constatamos que o pagamento dos licenciamentos anuais,  pagamento 

dos seguros obrigatórios, DPVAT e Vistoria do Corpo de Bombeiros dos 

veículos deste Tribunal relativo ao exercício de 2018, foram todos recolhidos 

dentro do prazo, conforme verificação realizada na analise efetuado no Processo 

nº 077/18. 

Com relação à regularidade da carteira nacional de habil itação, 

verificamos que existe uma pasta específica com fotocópias das referidas 

habilitações na Divisão de Transporte deste Tribunal, havendo controle sobre as 

datas de vencimento das carteiras de habilitaç ão,  não havendo fatos a relatar.   

3.6.4 - Nos exames de levantamento das rotinas atuais existentes na 

Divisão de Transporte do Tribunal de Contas,  constatou -se que, suas atividades 

vêm ocorrendo com eficácia na gestão dos contratos sob sua responsabilidade, 

bem como no desempenho das demais atribuições regulamentares, e nos 

controles uti lizados por aquela Divisão.  
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3.7 - Da Divisão de Patrimônio  

 

Nos termos da Resolução nº 71/2010, à Divisão de Almoxarifado e 

Patrimônio compete o controle  global dos bens patrimoniais do Tribunal de 

Contas, evidenciando de forma clara e objetiva, a especificação correta do bem, 

sua localização física,  o número de registro patrimonial,  o valor atualizado, o 

nome do responsável e outros dados necessários à id entificação do bem. Este 

controle deverá ser assinado pelo gestor da unidade ou por servidor designado, e 

será feito por meio de inventário, bem como mediante os documentos referentes  

aos bens recebidos, transferidos e baixados após sua emissão.   

 

 3.7.1. Inventário Físico e Financeiro do Exercício de 201 8 

 

 Por meio da Portaria nº  710 de 16 de outubro de 201o, publicada no 

DOeTCE-RO nº 1735 de 19.102018, foi designada a Comissão responsável pela 

Elaboração do Inventário físico e financeiro do patrimônio do Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia –  TCE-RO e do Fundo de Desenvolvimento 

Insti tucional –  FDI/IEP, referente  ao exercício financeiro de 2018. 

 

3.7.2. Dos Valores  

 

Relatório do Inventário Físico e Financeiro do Patrimônio do TCE -

RO e do FDI/IEP, registrado no Setor de Contabilidade do Tribunal de Contas,  

demonstra o seguinte posicionamento do acervo patrimonial em 31 .12.2018, 

estando assim classificado por elemento de despesa:  

 

Unidade: Tribunal de Contas em 31.12.2018: 

Bens Móveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   R$ 24.321.519,26 

Bens Imóveis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   R$ 17.595.526,11 

Bens Intangíveis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   R$   3.203.628,66 
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Totais bens móveis, imóveis e intangíveis... . . . . .   R$ 45.120.674,03 

 

Unidade: FDI/IEP em 31.12.2018: 

Bens Móveis consolidados. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   R$      133.496,47 

 

 

3.7.3 Situação dos Bens Perante aos Registros e R esponsáveis 

 

Foi realizado exames no Inventário Físico-Financeiro dos Bens 

Móveis e Imóveis, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e FDI/IEP, 

cujos valores conferem com os saldos contábeis no Sistema E-Cidade.  

Compulsando os termos de responsabilidade juntado ao processo SEI 

nº 04237/2018, verificamos ausência de assinatura dos Responsáveis pelo setor,  

nos Termo de Responsabilidade inerente ao patrimônio da  unidade a qual é 

responsável , conforme se segui:   

Coordenadoria e Infraestrutura de TI  (0053689);  Departamento de 

atos de pessoal –  DECAP (0053713);  ESCON (0053756);  GCSOPD (0053780);  

GCWCSC (0053782); GCFCS (0053800); PGE JUNTO TC (0053821).  

Com relação a recomendação realizada no relatório de 2017, 

envolvendo a questão patrimonial da cedência da Regional de Ji -Paraná para o 

Tribunal de Justiça-TJ, com base no Termo de Cedência assinado em 24.92013 

com o Poder Judiciário,  procuramos obter informações junto ao setor de 

patrimônio desta Corte e fomos informados que muita coisa já foi  devolvida, no 

entanto, ainda existem itens ,  que continuam cedidos ao TJ , mas que não foram 

atualizados os termos de responsabilidade . 

Por esta razão, sugerimos , se assim entender a autoridade 

competente,  que esta Corte promova a doação definitiva dos itens que estão 

sobre a responsabil idade do Poder Judiciário em Ji-Paraná, ou que, seja 

oficializado o Tribunal de Justiça a apresentar um inventário atualizado dos bens 
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móveis sobre a sua guarda, bem como, os respectivos termos de responsabilidade 

assinados com os responsáveis atuais pelos referidos bens, assim como, 

resolvida a questão da regularização do imóvel.  

 

3.8 –  Almoxarifado 

 Ao inspecionarmos as instalações físi cas do Almoxarifado 

verificamos que os materiais estão corretamente estocados em prateleiras de aço 

inoxidável. O local é bem iluminado, ventilado e a l impeza é realizada 

diariamente.  

 

 

3.8.1. Das requisições e Solicitações de Materiais  

 
 

 O processo de requisição de materiais é realizado através de Sistema 

Informatizado. Constatamos que todos os setores deste Tribunal de Contas estão 

convenientemente cadastrados no setor, sendo efetuado o controle dos materiais 

solicitados mediante criteriosa análise de consumo mensal, existindo fichas 

informatizadas.  

 

 

3.8.2. Do recebimento do material  

 

 

Através do Sistema Informatizado os materiais recebidos são 

cadastrados pelo Setor de Almoxarifado. Atualmente os registros são feitos tanto 

na entrega total dos bens, como também na entrega parcial.  

 

 

Quanto ao Preço Médio Ponderado –  PMP é realizado 
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automaticamente pelo sistema, através do somatório do preço dos bens que 

deram entrada, acrescido dos valores dos bens constantes no almoxarifado, 

dividido pela soma de todas as unidades, não tendo sido constatado nenhuma 

irregularidade.  

 

3.8.3. Da distribuição do material  de Consumo  

 

Os pedidos de materiais são realizados pelas unidades setoriais por 

meio de link disponível na intranet,  cujo acesso é permitido por senha, po r 

usuário competente entre os dias 1º a 5, entre os dias 6 a 10 de cada mês  é 

realizada a entrega do material.  

As guias de requisição de material das unidades são impressas em 

ordem seqüencial,  já preenchidas com quantidades e valores dos custos 

individual e total dos materiais.  

O atendimento dos pedidos dar -se-á após a verificação de 

disponibil idade do material , assim como da quantidade solicitada no estoque e 

em seguida inicia-se o trabalho de separação e conferência dos materiais.  

Após a separação dos itens por servidor do almoxarifado, é realizada 

a distribuição nos setores.  

 

 

3.8.4.  Do confronto Entre os Registros no Sistema e a 

Conferência no Local 

 

Ao conferirmos os bens constantes no almoxarifado, foram 

escolhidos, mediante amostragem, os bens de maior rotatividade ou de maior 

valor, sendo utilizado o papel de trabalho desenvolvido por esta controladoria de 

controle interno 5,  o qual reproduzimos abaixo:  

 

                                                           
5 Doc. às fls. 56 
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Bem escolhido  

Quantidade 

registrada no  

sistema  

Quantidade 

verif icada em 

inspeção(unid)  

Situação  

Caneta  esferográfica,  azul  3047 3047   

Adoçante d ietét ico frasco 100 ml  144 144 

Marcador  de Texto amarelo  6245 6245   

Marcador  de Texto Rosa  475 475   

Marcador  de Texto Azul  520 520   

Lápis Pre to  1019 1019   

P incel  Atô mico  azul  160 160   

Papel  Toalha  1000 1000   

P incel  Atô mico  vermelho  30 30   

Est i lete  43 43   

Cola Bastão  478 478   

Cola Branca  Esco lar  501 501 

Grampeador ,  240 f l s .  38 39 *  

Grampeador ,  30 f l s .  185 187 *

Papel  Sul f i te  3600 3804 * 

Fluído Corre t ivo  358 358   

Envelope  Branco t imbrado TCE  26000 26000   

Álcool  Gel  287 287 

Obs.:  Simbologia uti l izada:    = regular idade e = irregular idade  -  *= Just if icável  

 

Na conferência física por amostragem, foram encontradas 

quantidades divergentes,  porém totalmente justificável. A quantidade constante 

no sistema, relativo ao item grampeador 240 folhas e grampeador 30 folhas ,  

estava inferior ao encontrado nas prateleiras tendo em vista que havia sido 

entregue material no almoxarifado naquele dia,  e ainda não havia sido lançado 

no sistema.  

A nossa visita ao almoxarifado coincidiu com o período de entrega 

dos materiais pelos fornecedores . Assim sendo, alguns i tens que constam com 

determinado quantitativo no sistema, estão divergentes na contagem física,  pois 

haviam sido entregues no almoxarifado e ainda não haviam sido incluídos no 

sistema, causando essa diferença no momento da conferência como é o caso do 

papel sulfite.  
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 4 –  Ordem Cronológica dos Pagamentos  

 

 Por força do §3ºdo Art. 7 da Instrução Normativa nº 55/2017 , de 

14.8.2017, coube a CAAD avaliar a eficácia da estrutura de controles da Ordem 

Cronológica de pagamentos.  

 Mediante essa assertiva, realizamos uma avaliação para checar os  

procedimentos adotados pela Corte para registro da Ordem Cronológica dos 

pagamentos.   

Em conversa mantida com o Diretor do Departamento de Gestão 

Patrimonial  e Compras ,  unidade responsável pelo controle da Ordem Cronológica 

ele nos informou que a divulgação é feita através do Portal  da Transparência 

através do Link: http://tce.ro.gov.br/index.php/ordem -cronologica/ .  

Acessando o link pode-se constatar que a relação é atualizada 

diariamente e dividida em dois grupos. 1º valores até R$ 8.000,00  (valor alterado 

em 16.6.18 pelo Dec. 9412/18),  e o 2º montante acima deste valor.  

A partir da apresentação da Not a fiscal pela empresa contratada, os 

valores até R$ 8.000,00 são pagos em até 5 dias úteis e valores superiores a es ta 

quantia em até 30 dias uteis.  Esse limite sofreu alteração por força do Decreto nº  

9412/2018, tendo sido atualizado em 18.6.2018, passand o para o montante de R$ 

17.600,00.  

Observamos que existe um campo no portal intitulado: “Retirada da 

ordem cronológica”. Este campo serve para retirar da ordem cronológica 

empresas que tenham pendências formais relativa a certidões vencidas,  ou 

ocorrências de quebras contratuais , retornando a contar o prazo para pagamento 

tão logo seja regularizada a pendência.  

Assim, promovida as verificações de praxe, constata -se que a 

estrutura de controle da Ordem Cronológica dos Pagamentos no Tribunal de 

Contas, está de acordo com os parâmetros e regramentos que regulamentam a 
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matéria. No decorrer do exercício, será realizada uma avaliação específica no 

setor,  para avaliar todos os procedimento s.  

  

5. Conclusão 

 

Diante de tudo o que se encontra exposto, resultante dos exames 

realizados no cumprimento da execução orçamentária, gestão de pessoas,  

transporte, despesa, licitações e contratos, visando subsidiar a administração da 

Corte de Contas na condução dos trabalhos e na apreciação das contas pelo órgão 

competente,  pertinente ao exercício de 2018, constatamos que os procedimentos 

adotados foram adequados e atendem as normas e regulamentos a plicados ao 

Serviço Público.  

Quanto a questão patrimonial , foram feitas algumas observações 

no item 3.7.3, relativo a falhas formais, concernentes aos Termos de 

Responsabilidades,  que deverão ser corrigidas.   

 

É o Relatório.  

Porto Velho-RO, 19 de março de 2018. 

              Marcos Rogério Chiva 

         Auditor de Controle Externo 

                        Cad. 227 

 
 

 

 

(assinado eletronicamente) 

I V A L D O  F E R R E I R A  V I A N A  

C D S  6  -  C O N T R O L A D O R  

M a t r í c u l a  1 9 9  

Autenticação: FFJA-JAJB-CAJB-GGNK no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
Documento de 24 pág(s) assinado eletronicamente por Ivaldo Ferreira Viana e/ou outros em 19/03/2019.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

CHEFIA DE GABINETE PRESIDÊNCIA
CONTROLE DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO  DAS DESPESAS DO CONTROLE

INTERNO

Despacho nº 0073100/2019/CAAD/TC

À

Chefia de Gabinete da Presidência

Assunto:  Encaminhamento de Relatório de Auditoria Interna 2018.

 

Senhor Chefe de Gabinete,

 

                          Concluído o relatório de Auditoria Interna na gestão de pessoas, almoxarifado, patrimônio,
transporte, licitações e contratos deste Tribunal de Contas e FDI exercício financeiro de 2018,
encaminhamos o presente relatório, para homologação do Exmo. Sr. Conselheiro Presidente. Após
conhecimento, o relatório deverá ser encaminhado ao setor competente para ser juntado a Prestação de
Contas que será encaminhada a Assembleia Legislativa.

 

                          Respeitosamente,

 

                                                                                                                                    (assinado
eletronicamente)

                                                                                                                                       Marcos Rogério Chiva

                                                                                                                                 Auditor de Controle
Externo

                                                                                                                                     Matrícula 227 - TCE-
RO.
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ROGERIO CHIVA, Auditor de
Controle Externo, em 19/03/2019, às 10:06, conforme horário oficial de Rondônia, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da
Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar,
informando o código verificador 0078001 e o código CRC EC462ACB.

Referência:Processo nº 002433/2019 SEI nº 0078001

Av Presidente Dutra, 4229  - Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76801-327 - Telefone:
(69)3211-9001 - www.tce.ro.gov.br 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Res-165-2014.pdf
http://sei.tce.ro.gov.br/validar


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Despacho nº 0079616/2019/GABPRES

Trata-se de auditoria realizada pelo setor de Controle de Análise e Acompanhamento das Despesas do
Controle Interno (CAAD) nas áreas de gestão de pessoas, almoxarifado, patrimônio, transporte, licitações
e contratos.

Após a oitiva dos gestores, o CAAD concluiu, com suporte em exames realizados no cumprimento da
execução orçamentária, gestão de pessoas, transporte, despesa, licitações e contratos, que os
procedimentos adotados pela administração foram adequados e atendem às normas/regulamentos
aplicados ao serviço público e remeteu o relatório para que a Presidência o homologue; no que diz com a
área patrimonial, o CAAD advertiu, no item 3.7.3 do relatório ID 77992, que há falhas formais relativas
aos termos de responsabilidade que devem ser corrigidas.

À vista da regularidade dos atos auditados pelo CAAD, acolho/ratifico o resultado por ela divisado no
relatório ID 77992 e determino a remessa deste documento à Secretaria-Geral de Administração (SGA),
para que promova a juntada da auditoria em debate às contas respectivas, bem como para que
observe/corrija o que fora apontado na conclusão do relatório em questão (no hipótese, termos de
responsabilidade da área patrimonial.

 

Edilson de Sousa Silva

Conselheiro Presidente

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em
25/03/2019, às 18:18, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165,
de 1 de dezembro de 2014.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar,
informando o código verificador 0079616 e o código CRC 9E86EBE2.

Referência:Processo nº 002433/2019 SEI nº 0079616

Av Presidente Dutra, 4229  - Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76801-327 - Telefone:
(69)3211-9001 - www.tce.ro.gov.br 
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