
 

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. 

ANEXO XVIII 

 DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE 

 
Determinação/Recomendação Situação Ações Justificativa 
Processo TC nº: 18100282-6 Sem determinações ou 

recomendação ao gestor 
  

Processo TC nº: 18100001-5 Quando da realização 
de procedimentos 
licitatórios, realizar 
ampla 
pesquisa de mercado 
determinada legalmente, 
buscando, para tanto, 
além 
das cotações junto a 
fornecedores do 
respectivo objeto, 
resultados de 
contratações públicas, 
de modo a melhor 
fundamentar o preço de 
mercado do objeto e dar 
maior segurança ao 
gestor de que está 
atendendo ao princípio 

da economicidade. 

Contratação de serviço de Banco de Preço.   

Processo TC nº: 16100324-2 1. Implementar 

mecanismo de 

controle para 

Contratação de Controle de Combustível 
automatizado, por meio, de cartão digital.  
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aquisição de 

combustíveis;  

2. Exigir os 

necessários 

controles para 

pagamento de 

combustíveis e 

evitar 

pagamento de 

combustíveis 

para veículos 

não pertencente 

à frota 

municipal;  

3. Atentar para o 

regular 

recolhimento 

das 

contribuições 

previdenciárias 

devidas ao 

RGPS e ao 

RPPS, inclusive 

visando o não 

aumento do 

passivo 

previdenciário;  

4. Realizar 

múltiplas 

consultas ao 

mercado, 

mediante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recolhimento dos valores de RGPS e RPPS, 
sendo realizados, conforme indicação 
legislativa. E providências quanto aos valores 
atrasados de outras gestões.  
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publicações 

especializadas, 

banco de 

dados, planilhas 

de preços 

praticados no 

âmbito da 

Administração 

Pública, 

publicações de 

instituições 

privadas 

renomadas de 

formação de 

preços ou 

publicações 

equivalentes; 

 
 
 
Contratação de serviço de Banco de Preço. 

Processo TC nº: 15100219-8 Sem determinações ou 
recomendação ao gestor 

  

Processo TC nº: 1240081-6 Sem determinações ou 
recomendação ao gestor 

  

 

LEGENDA: 

Determinação/Recomendação: elencar, uma a uma, por processo, as determinações ou recomendações contidas nas deliberações (decisões ou acórdãos) emitidas pelo 
TCE/PE, nos três últimos anos, compreendendo o referente ao da prestação de contas e os dois anteriores. 

Situação: informar se a determinação ou recomendação foi cumprida (implementada), implementada parcialmente ou não implementada. 

Ações: informar as ações adotadas para implementação da determinação ou recomendação correspondente. 

Justificativa: este campo deverá ser preenchido com os esclarecimentos julgados pertinentes em caso de não implementação ou implementação parcial da determinação ou 
recomendação correspondente. 
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