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ESTADO DE GOIAS ' 
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 

tARNFTF 

Oficic Circular n° 17/2016-COE/GAII, 	 I 

Goiania, 30 de maiode'2016.  

. 	•/ :.• 

Ao E>mo. Sr. 

Cci, CARLOS EIELBINOEN JUNIOR 

Cornandante-Geral do Corpo dc Bombeiros Militar do I"stado dc Goiás 

74.000-000 (ioiãnia•• Goiás. 
Z.  .-•••' 

Assunto: Análisc dos Processos dc ContrataçOcs e AquisiçOes, e de 1ranstrências 

Vol untái'ias 

Senbor Cornandante-Geral, 

Considerando apubiicaçâo do Lei no 1).2ô5, do 26 do abril dc 2016, que 

alterou a Lei n°  17.257/2011, estabelecendo nova redação, denre outros, aos rnciSoS V. XI, 

\'TII, do § 1', do wl.. 7°, que tratam da cornpetência desta ControLadoria-Geral do Estado 

(CGE) para análise dos processos do contrataçöes e aquisiçOes, decorrentes do licieaçOes. 

chaniarnentos püblicos, a.os do dispensas e inexigibilidades, e. dos processos do transfcrënc.ias 

voIuntária. passando a assim dispor: 

V - aprecior, previarn 'o. processos retofivos a iicitc 	- 	e 
chomomentos pCbi,icos. 3r 	tambérn os olc)s do dis 	c 

nexigibitoaae do fcracao,  nstourados nc, Ombilo do adrntnisti 
direla, autárquicc e fundac;onal do Poder Executivo, 	351 

pübHcos e sodedade do ecc 	'a sob o controle acionórJo: 
Estado, ooós a aprovação dos minutas do edi.tais e sees onexos neia 
respecliva Advocacia Seforial ou Assessorio Juridica corn parecer 
jrYdico forrnazado nos autos, selecionados segundo critèos definidos 
em insfrução Normafiva do Titular do Controladorio-Gero o Eslado,.. 
para Os órgöos e/ou as entidades ,  oensre ou t ra s  

técnicas, a representatividode no vokjm' o- gcvernarnentais,.. 
hisfôrico JO fiscatzaçöo per órgão ou eni dcc cnáse do reevdncioJ 
do obeto e do sua r- )odohdace do contrataçOo 
(dispensas/inexigibilidades), regiO c dos c cçöes decontas, 
reincidéncios do impropriedades e reguioridades. cruzamenf a do 
informacôes exstentes em base do dodos e pubcacôes na irnprensa 
oficiat: 

Vi -. condulda a apreciaçOo de que trato o inciso V. ''ornendar a 
outoridado compelente as correçôes eqais cobiveis quo dovorao ser 
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implementadas fempesiivamenie. a serem fisca.izodas ordiriariomente 
nos processos abrogk1os peos critérios definidos em instrução 
Normativci do 1ituar do Controladorio-Gerai do Estado :jo não 
atendirnenf a poderá resuitor no recomendaçOo do onuioçào do 
procedimento dcifatdrio, ce lorma a evitar a ompenho e/ou o 
pagamento do dospesos sgdmos; 

Xl - anasar, previamento, a ieqcdaade o legitimidade do proceso 
de desQesa a conta do Orçomenlo-Geral do Estado, ncluindc 
recursos de todas as fontes, mesmo Os referentes a convênics e 
ajusles, no ârnbito do Podor Exocutvo, selecionacos consoant 
c(térios previomente definidos em lnstrucão Normativa do Titidcr do 
ControiadoriaGeral do Estado, para Os órgãos e/ou as entidades, 
utitzando-se, dentre outras técaicas, doquelas elencadas no indso V, 
roçst'rando a reailzaço do análise no SIOFI-NET, anexando a 
respectiva rnanifesfaçao nos autos par  a conheciment a e doliberacào 
do Orcjenadcr do Despesas acerca cos providências necessdrics e 
passR'€ ornissOo de empenho e/ou das respectivas ordens de 
pagomento, sendo quo, durante as análises prévias quo ocorreröo nas 
fases abaixo relocionados, a exceçao do reten(;ão e do recoft-imento 
do fributos, ficorá suspenso a prasseguimento do fases posieriores: 

a) no prirneiro empenho do contrato, dos aditivas e do outros ajustes: 

b) no primeira or em do pagamento pora a contratado; 

XIII - flscozar recursos fransferidos voluntariamente peto Esladc do 
Golds a municipios e emidaces scm fins lucrotivos, em esoedo pco 
OSOs, ONGs, OSs e OSCIPs, ainda que par intermédia de controtos 
gestOo e termos de parceria, conforme seu paneamento onua 

	

auditoria, podendo venficor a cumprimento do obs 	inc:us, 

fisicQrnente, e utilizor. dentre outros documenfos. 005 preslagôs do 
cantos quo deverão ser oncaminnadas eleironicamense pora renoTe, 
conforme oart, 762 § l, do od n 17.928/2012; 

2. 	Considerando a pub1icaço da 1n'truco Normativa C  33/2016 que estahekceu 

as eritérios para a fisca1izaçto ordinária dos Orgäos 'ou entidades, a cargo desta 

Controladoria-Geral do lsstado (CGE) prevista no art. 70, § 1 1, ineisos V. Vi e Xl da Lei 

Estadual n° 17.257 do 26 de janeiro do 2011 . definindo quo: 

Os pr000SSOS da pasta relacionados as Iieitaçöes, aos atos dee!aratdrios de dispensa c 

inexigibilidade do hcitacao, as adesöes a ata do registro do precos, aos charnarnentos 

pühlicos para contrato do gestão e termos de parceria, cujos valorcs do despcsa selam 

superiores a R$ 2.000.000,00(4ois milhOes de reais), após a aprovaçao das minutas do 
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editais e seus anexos. declaraçao e ratific.ação dos atos de dispensa e inexigihilidade pela 

respeedva. Advocacia Setorial ou Assessoria JurIdica, corn parecer j urídico tormalizado 

nos autos, para os OrgAos e/ou entidades, devero ser subrnetidos previarnente a esta ((.iE, 

corn exceçäo daqueles procedirnentos eujos objetos refiram-sc a Iocaçâo de irnOve!. 

correios c telegrams. aquisiço de periódicos e vale transportes ou a coneratação de 

serviços ptihlicos, tais corno: energia ek..trica, água tratada e esgolarnento sarntario: 

os processos de despesa da pasta a conta do Orcamento-Ueral do Estado cujos valores da 

despesa sejarn superiores a R$ 2,000.000,00(dois milhôes de reais) devcr1X0 ser 

submetidos previamente a respectiva Unidade de Controle Interno (1.3(1 . desta 

Controladoria-(Ieral do .Estado (COB).  no prirneiro empenho do contrato, dos aditivos e 

de outros ajustcs, e na prirneira ordern de pagarnento para o contratado, corn exceçao dos 

processos decorrentes da ohservância do parágrafo ünico do art. 59 da Lei n° 8.666/93. 

3. Considerando a publicaço da lnstt'uçào Norlilativa n° 3 4/2016 quc estaheleccu 

a sistemãtica de fiscalizaçAo a cargo desta ControIadoria6eral do Estado (CUE) nas 

prestaçoes de comas de recursos transferidos voluntariarnente pelo Estado de Cioiás, definiado 

que deveräo ser encami.nhadas eletronicamente para registro apS serern devidarnente 

con iëridas pelo órgâo concedente e interveniente, corn rnanifestaçio do gestor. do titular da 

pasta concedente e do titular da pasta interveniente (caso houver) quanto a aprovação ou no 

da prestacào de contas, a exceçâo das prestaç?'es de comas this transfèréncias flnancei ra para 

() PROESCOLA, PDDQD. PDDUP, e sirnilares, que deverio ser registradas pelo Or-äo 

concedente em sisterna próprio, constando o status da aprovacão ou não das contas, cujo 

acesso aos dados deverá scm disponibilizado a COB. 

4. Definindo tambérn a referida lnstruçao Normativa que as pre.stacöes de contas 

relativas aos Contratos de tjiestão, formalizados entre o Poder Ikiblico e OrganizacOes Sociais. 

ao serem recebidas na COB. serao objeto de fiscal izaçäo especifica. 

Ressaltamos que a partir da publicaçio das citadas normas, essa Pasta deverã 

encaminhar o processo pam análise desta COB antes da puhlicaçao dos editais/atos que a se 
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refereni. devidame.nte instruido corn toda a documentaçâo pertinenle a referida fuse em que se 

encontra, em especial o parecerjuridico da Advocacia Setorial ou Assessoria JurIdica., e no 

caso this prestaçOes de comas das transferências financeiras pare o PROE.SCOL.A, PDL)QD, 

PDDUP. e sirnilares, que devcrão ser registradas pelo órgâo concedente em sistema prdprio, 

disponihilizando o acesso aos dados a esta CGE, e para as dernais transferências voluntárias 

deverá encarninhar o arquivo eletrOnico corn a rnanitèstaçAo do gestor, do titular da pasta 

eonced.ente e. do titular da pasta interveniente (caso houver) quanto a aprovac)o ou não da 

prestaçio de contas. 

Atenciosarnente.. 

ADA (ITO IA0U3OS A JUNIOR 
/ 

o de Iistado-Chefe 

Contro!adori-Gera] do Estdo. Rua 82 n' 40U f':o Cdro Ludovico Teixora, 3 andar, S(.-tor Sul 
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