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RESUMO
 

 

Este  trabalho aborda  aspectos  gerais  relacionados ao  controle  externo no  âmbito  das  licitações 
públicas,  à  luz  dos  princípios  norteadores  do  Direito  Público,  merecedores  de  reflexão  pelos 
técnicos  que  executam  seu  mister  nessa  área,  notadamente  aqueles  com  formação  acadêmica 
distinta do Direito.

 

Após breve introdução acerca da necessidade de nos debruçarmos no exame das licitações, adentro 
no tema central do trabalho: o controle externo exercido pelo TCE nos procedimentos licitatórios, 
com destaque para a nova modalidade licitatória denominada pregão, instituída no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
a partir da edição da recente Lei Federal no10.520/2002.

 

Capítulo especial é dedicado às licitações no âmbito do Banco Mundial, dada à importante missão 

http://www.tce.ba.gov.br/Publicacoes/conteudo/soraia_o_gordilho_02/soraia_monografia2002.htm#c9


do  TCE  de  realizar  auditorias  acerca  da  execução  dos  acordos  de  empréstimo  junto  àquele 
organismo internacional.

 

No Anexo, apresento sugestões de procedimentos de auditoria aplicáveis ao tema.

 

INTRODUÇAO
 

As  auditorias  de  competência  do  TCE,  pela  sua  natureza  multidisciplinar,  são  realizadas  por 
técnicos e auditores com formação acadêmica das mais diversas. Desse modo, além de bacharéis em 
Direito,  encontramos  profissionais  com  formação  em  Ciências  Contábeis,  Economia, 
Administração,  Engenharia,  dentre  outras,  que  necessitam de  maior  aprofundamento  acerca  da 
licitação  pública,  para  que  toda  a  equipe  possa  interagir  nas  discussões  sobre  o  processo  que 
precede à aquisição de bens e serviços pelo Estado, tornando o resultado do trabalho eficaz.

Para  que o exame das licitações seja  procedido com maior  nível  de intelecção,  deve o auditor 
alcançar o  "feeling" inserido em cada ponto de controle,  sendo imprescindível  o conhecimento 
sobre os princípios onde se encontra o alicerce das leis que servem de fonte de critérios para o 
exame.

Um  aspecto  a  ser  por  nós  assimilado  é  a  importância  social  que  exerce  o  auditor  externo 
governamental,  inserido no contexto de um Estado Democrático de Direito como os autênticos 
representantes do controle das políticas públicas.

Durante o V Encontro Técnico do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), o exame das 
licitações voltou a ser alvo de discussão. Na oportunidade, foi establecida a diretriz no sentido do 
seu efetivo acompanhamento, uma vez que este vinha aos poucos se restringindo à análise formal 
das  peças  processuais,  quando  da  realização  dos  exames  de  contas,  sendo  observado  um 
esvaziamento de ingresso de processos dessa natureza no TCE, fato que não deixa de caracterizar 
um desatendimento às inúmeras normas disciplinadoras da matéria, conforme veremos adiante.

Foi, portanto, esse o motivo ensejador da apresentação do presente trabalho, que apresenta resumos 
conceituais e reflexões sobre o tema, que espero, possam ampliar as discussões e representar uma 
contribuição para o crescimento intelectual da equipe de profissionais do Órgão, com vistas ao 
crescimento  institucional.  Não  é  minha  pretensão  reinventar  conceitos  ou  mesmo  esgotar  as 
discussões sobre tema tão polêmico, merecedor de constantes pesquisas e debates por renomados 
doutores e juristas.

 

CAPÍTULO I
 

 

A COMPETÊNCIA NORMATIVA DO TCE SOBRE AS LICITAÇÕES PÚBLICAS
 

O Tribunal de Contas, Órgão de controle externo competente para realizar inspeções, auditorias e 
exames nas contas públicas, além de exercer seu poder de sanção ao apreciar as contas públicas, age 
preventivamente, exercendo seu papel pedagógico e contribuindo para a correta gestão do erário, ao 
proceder auditorias concomitantes, oferecendo sugestões e recomendações com vistas à correção de 
ações  ainda em curso,  atuando com imparcialidade,  independência,  sempre garantindo a  ampla 
defesa e o contraditório, dentre outros direitos.



 

O art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, vincula a Administração Pública direta e indireta de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao princípio da 
licitação,  tratanto  sua  dispensabilidade  e  inexigibilidade  como  exceções,  e  remetendo  seu 
regramento ao legislador ordinário.

 

Ao regulamentar o dispositivo constitucional supracitado, a Lei Federal nº 8.666/1993, instituto 
jurídico das licitações e contratos administrativos, em seu art. 113, estabelece que o controle das 
despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos pela referida norma será efetuado 
pelo  Tribunal  de  Contas  competente,  na  forma  da  legislação  pertinente,  ficando  os  órgãos  da 
Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, 
nos termos da CF.

 

Com redação dada pela Lei nº 8.883/1994, o § 2º do referido artigo outorga aos Tribunais de Contas 
o direito de solicitar para exame cópia do edital de licitação publicada, até o dia útil imediatamente 
anterior à data de recebimento das propostas, obrigando órgãos ou entidades da Administração à 
adoção de medidas corretivas pertinentes, que lhe forem determinadas em função desse exame.

 

A Constituição  Estadual,  em seu  art.  26,  estabelece  o  procedimento  licitatório  como requisito 
obrigatório para a contratação de obra, serviço, compra e alienação; e em seu art.91, inciso VI, 
atribui  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Bahia  a  competência  originária  para  apreciar  a 
legalidade,  legitimidade,  economicidade  e  razoabilidade  dos  procedimentos  licitatórios,  dentre 
outros, de responsabilidade do Estado, por qualquer dos seus órgãos ou entidades da administração 
direta ou indireta; preceito que foi disciplinado pela Lei Complementar Estadual nº 05/1991, em seu 
art. 1º, inciso VI.

 

A Lei Estadual nº 4.660/1986, em seu art. 124, atribui ao TCE o controle das despesas decorrentes 
dos contratos e demais instrumentos regidos por aquela norma.

 

Já o Regimento Interno do Tribunal, visando a uma ação preventiva, estabelece o encaminhamento 
dos  editais  de  licitação  nos  limites  estabelecidos  para  as  modalidades  de  tomada  de  preços  e 
concorrência  relativos  a  compras  e  serviços,  e  na  modalidade  de  concorrência  pública  para 
contratação de obras, para exame individual de suas peças (art. 152, parágrafo único).

 

No exercício do seu mister, deve o auditor, além dos aspectos formais, proceder ao exame de seu 
objeto em face da legislação aplicável; o interesse público e a oportunidade de sua celebração; a 
conformidade  dos  valores  estipulados  com  aqueles  praticados  no  mercado,  tendo  em  vista, 
inclusive, qualidade e quantidade, como prevê o art.153 da norma regimental.

 

A Resolução  Regimental  nº  012/1993  do  TCE autoriza  a  apreciação  dos  referidos  termos  por 
amostragem, desde que não seja possível em sua totalidade, devendo ser considerado critério para a 
seleção da amostra, a vinculação das licitações aos programas governamentais prioritários, à luz dos 
outros estabelecidos no art. 50, § 1º dessa Resolução, ou seja: volume de investimentos; repercussão 
sobre a economia e sua utilidade social; área geográfica abrangida e segmentos sociais atendidos; 
relação custo/benefício; cronograma de execução e efeitos sobre o perfil  da dívida pública; sua 
conexão  com outros  programas  governamentais;  e  a  existência  de  gestores  identificados  como 



responsáveis  pela  execução  de  diversos  programas.  É  o  que  determina  o  art.66,  que,  em seu 
parágrafo único, também prevê que, na realização da amostragem seja indicada a totalidade das 
licitações,  contratos,  convênios  e  congêneres,  respectivos  números  e  critérios  adotados  para  a 
escolha da amostra.

 

No  tocante  ao  exame  dos  processos  de  licitação  a  posteriori ,  o  art.  69  da  citada  Resolução 
apresenta  o  elenco  de  peças  a  serem especialmente  examinadas  pelo  auditor,  que  se  encontra 
apresentado de forma detalhada em capítulo específico deste trabalho.

 

Em seu art.69, §3º, a Resolução prevê o cadastramento das licitações e contratos, para o qual devem 
servir  de  base,  principalmente,  as  publicações  no  Diário  Oficial  e  nos  órgãos  de  imprensa; 
levantamentos efetuados nos órgãos e entidades da administração direta e indireta;  informações 
computadorizadas;  bem como de outros elementos que lhe sejam remetidos ou mantidos à  sua 
disposição pelo sistema de controle interno.

 

O exaustivo elenco de normas disciplinadoras da matéria, remete ao TCE e ao seu corpo técnico 
uma responsabilidade ímpar no controle das despesas públicas, cujo início, inquestionavelmente, 
dá-se a  partir  do procedimento licitatório,  que uma vez mal  planejado,  poderá  macular  todo o 
processo de aquisição e alienação de bens e serviços, por parte do Estado.

 

 

 

 

CAPÍTULO II
 

 

O CONTROLE
 

Sumário: 1. Conceito. 2. Classificação. 3. Objeto. 4. Instrumentos. 5. Oportunidades. 6. Tipos. 
7. A Atividade Controladora. 8. A Atividade Pedagógica. 9. O Controle sobre as Licitações.
 

1. Conceito
 

Controle,  em  sentido  lato,  é  sinônimo  de  fiscalização,  domínio,  governo.  Strictu  sensu,  é  a 
fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas, órgãos, departamentos, processos e produtos.

 

O controle externo governamental, parafraseando Manoel Gonçalves, é entendido como o exercido 
pelo Poder Legislativo,  em nome do povo (que é soberano na Democracia),  sobre a  probidade 
quanto à guarda, administração e emprego dos dinheiros públicos, por qualquer Poder, incidindo 
sobre pessoas físicas, jurídicas, públicas ou privadas.

 

Usando as palavras do Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Humberto Souto, ao 



defender o estímulo à cooperação entre os diversos órgãos de controle, "(...) Toda e qualquer ação 
dos órgãos de controle, independentemente de sua natureza ou de seus objetivos específicos, é uma 
contribuição para  melhoria  da  conduta  ética  dos  gestores.".  Salienta  o  papel  fundamental  dos 
órgãos de controle para o desenvolvimento do País: "(...) Ao vigiarem permanentemente e agirem de 
forma eficiente, eles são grandes responsáveis pelo aperfeiçoamento da administração pública e,  
conseqüentemente,  pelo  aumento  do papel  do  Estado como indutor  do progresso  econômico e  
social.". Em suas palavras, também afirma que a ação do agente público deve ser controlada para 
garantir  que  ela  seja  sempre  voltada para os  interesses  coletivos e  para o  alcance dos  grandes 
objetivos nacionais, lembrando, ainda, a importância do controle social: "Os órgãos de controle têm 
o dever de estimular a participação da comunidade no controle das despesas estatais. Para tanto,  
eles devem incrementar ao máximo a transparência e a publicidade de sua ação de fiscalização.".

 

A essência do controle externo governamental encontra-se refletida no resultado das auditorias, que, 
conforme  as  normas  do  TCE,  têm  por  objetivo  verificar  os  resultados  dos  programas 
governamentais, sob os critérios da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, tendo 
em vista sua eficiência e eficácia, e que consiste no exame objetivo, isento de emissão de juízos 
pessoais  imotivados,  sistêmico  e  independente,  das  operações  orçmentárias,  financeiras, 
administrativas ou de qualquer outra natureza.

 

 

2. Classificação
 

Do ponto de vista doutrinário, Araújo e Arruda nos oferece a seguinte classificação de controle 
governamental, a qual apresentamos resumidamente:

• quanto ao órgão que o exercita: podem ser administrativo, legislativo ou judiciário; 
• quanto ao objeto: de legalidade ou de conformidade com a lei; e de mérito, que visa 

comprovar a eficiência, e economicidade, e eficácia e a conveniência do ato administrativo; 

• quanto ao momento em que é realizado: conforme o momento em que se dá a execução do 
controle, podendo ser prévio ou preventivo (a priori), concomitantemente ou sucessivo e 
subseqüente ou corretivo (a posteriori); 

• quanto à localização do órgão que o realiza: interno, aquele realizado em cada setor da 
administração, decorrente da própria autonomia administrativa e financeira garantida pelo 
art. 99 da Constituição Federal; e externo, realizado por agentes estranhos ao órgão 
controlado. Dá-se através dos Tribunais de Contas: da União, do Distrito Federal, dos 
Estados e dos Municípios, auxiliando a atividade fiscalizadora do Poder Legislativo. 

 

José Afonso da Silva oferece ainda a seguinte classificação:

• quanto à natureza das pessoas controladas, que pode ser realizado em relação aos 
administrados e sobre os servidores, alcançando até o maior grau hierárquico; 

• quanto à natureza do fato controlado, que abrange todo tipo de atividade financeira do 
Estado, podendo ser: 

a. contábil: mediante análise de registros contábeis, balanços, da interpretação dos 
resultados econômico e financeiro; 

b. orçamentário: incide sobre a execução do Orçamento, e abrange as regras previstas 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), 
quando é analisado o total realizado em face do previsto; 



c. financeiro: que difere do orçamentário (apesar de ambas incidirem sobre o 
orçamento) pelo fato de que o financeiro controla a arrecadação e os gastos (receita e 
despesa); 

d. operacional: envolve o controle de resultado das operações; 
e. patrimonial: ocupa-se da legitimidade dos acréscimos e das diminuições ocorridas no 

patrimônio público, hodiernamente abrangendo os bens dominiais e os bens públicos 
de uso geral (inclusive o meio ambiente); 

• quanto à natureza dos organismos controladores, sendo administrativo quando exercido 
pelos administradores públicos; jurisdicional, exercido pelos órgãos do Poder Judiciário, 
sobre seus próprios atos ou sobre as irregularidades cometidas por outros agentes; e político, 
realizado pelo Poder Legislativo, seus prepostos e auxiliares. 

 

A execução  da  despesa  pública  e  o  seu  gerenciamento  exigem um controle  que  abrange  não 
somente os próprios agentes estatais, mas também a sociedade, estando presente desde a fase do 
exame e aprovação do projeto da Lei Orçamentária Anual, pelo Poder Legislativo, até a sua fase 
final, abrangendo a sua execução e acompanhamento.

 

A função de controlar e fiscalizar a execução orçamentária contida nos arts. 70 a 74 da CF amplia 
essa função estatal em observância ao princípio da legalidade, que impõe a toda a Administração 
sua subordinação à lei; além de estar inserida no dever de boa administração, expresso no princípio 
da economicidade.

 

Citadini, com toda propriedade, afirma:

"No Estado Democrático, entendendo-se como tal a organização do país com poderes limitados,  
com dirigentes eleitos periodicamente, em eleições livres, por sufrágio universal e voto direto e  
secreto e garantindo as liberdades fundamentais da pessoa humana, torna-se imprescindível que os  
atos de índole financeira da Administração sejam controlados por um órgão externo à própria  
Administração e dotado de autonomia e de garantias, para o desempenho de suas funções.
 

A CF, no caput do seu art. 70, insere o controle operacional como mandamento constitucional. Já a 
Emenda n° 19, alterando o art. 37 da CF, inaugura o princípio da eficiência a ser observado pela 
Administração.  Assim,  temos  a  avaliação  da  economicidade,  eficiência,  eficácia  e  efetividade 
presentes como ênfase de controle constitucionalmente previstos.

 

Todavia,  é  imprescindível  que,  não  olvidando  da  avaliação  da  eficiência,  eficácia,  efetividade, 
sejam buscados  mecanismos  de  controle  eficazes  para,  na  execução  da  auditoria,  alcançar  não 
somente a avaliação operacional e de desempenho de dada ação governamental,  mas também a 
verificação da legalidade, que deve nortear a Administração Pública.

 

 

 

 

 

3.Objeto



 

O controle incide sobre diferentes atos da administração, praticados com vistas à realização dos 
programas, projetos e atividades. Compreende incontáveis objetos, dentre esses: as licitações, os 
contratos, a aplicação das subvenções, a renúncia de receitas, a admissão de pessoal e a inatividade.

 

Ao  nosso  trabalho  interessa  o  controle  das  licitações,  cujos  vários  aspectos  encontram-se 
apresentados nos tópicos seguintes.

 

Na esfera estadual, conforme previsão contida no art. 69 da Resolução Regimental nº 012/1993 do 
TCE, são principais objetos de controle: o edital; o mapa de apuração das propostas e os pareceres 
técnicos dos órgãos competentes; as atas, relatórios e deliberações da Comissão de Licitação; os 
atos  de  homologação  e  adjudicação  do  objeto  licitado;  os  recursos  interpostos  e  respectivas 
manifestações  e  decisões,  se  houver;  cópia  do  ato  de  dispensa  de  licitação,  se  for  o  caso;  a 
compatibilidade  entre  os  preços  apresentados  nas  propostas  e  os  praticados  no  mercado;  e, 
finalmente, a sua regularidade. Estes itens estão distintamente apresentados no Capítulo VII deste 
trabalho.

 

 

4. Instrumentos
 

O auditor utiliza-se de diversos instrumentos para o exercício do controle. No caso das licitações, 
inicialmente  utiliza-se  da  publicação  na  imprensa  oficial  dos  editais,  avisos  de  dispensa  e 
inexigibilidade,  bem  como  de  cópia  dos  convites  enviados  aos  fornecedores,  para  seleção  da 
amostra a ser analisada. Também de suma importância é o edital licitatório, a minuta do futuro 
contrato, e o próprio processo, assuntos sobre os quais este trabalho apresenta abordagem detalhada.

 

5. Oportunidades
 

O controle pode ser exercido de forma prévia, concomitante ou posterior.

 

O controle prévio das licitações inicia-se a partir de seu cadastramento, que no âmbito estadual, está 
previsto no art.69, §3º, da Resolução Regimental 012/93 do TCE, que prevê o cadastramento das 
licitações e contratos (cujas principais fontes são as publicações nos Diários Oficiais e nos órgãos 
da  imprensa;  levantamentos  efetuados  junto  aos  órgãos,  entidades  e  unidades  da administração 
direta e indireta; informações computadorizadas; além de outros elementos que lhe sejam remetidos 
ou mantidos à sua disposição pelo sistema de controle interno.

A partir  daí,  devem ser  utilizados  como principais  fontes  de critérios  os  seguintes  dispositivos 
legais, contidos na Lei Federal no 8.666/93, em especial para obras e serviços:

 

• art. 7o , § 2o , inciso IV – o produto esperado deve encontrar-se contemplado nas metas 
estabelecidas no PPA (art. 165 da Constituição Federal); 

• art. 7o , § 2o , inciso III – deve existir previsão de recursos orçamentários que assegurem o 
pagamento das obrigações decorrentes das obras ou serviços a serem executadas no 



exercício financeiro em curso (combinado com os arts. 4 o, 6o e 20 da Lei Federal no 
4.320/64 e art. 16 da LRF, que dispõe sobre a estimativa do impacto orçamentário-
financeiro); 

• art. 6 o, IX, c/c art. 7o , § 2o , I – deve haver projeto básico; 
• art. 6 o, IX, f, c/c art. art. 7o , § 2o , II – deve existir orçamento detalhado em planilhas que 

expressem a composição dos custos unitários da obra ou serviço; 
• art 21 – devem ser obedecidos os critérios para publicidade; 
• art. 40, seus incisos e parágrafos – o edital deve obdecer ao elenco de requisitos previstos no 

artigo; 
• art. 41 – obriga a Administração ao cumprimento das regras do edital. 

Um exemplo de controle prévio têm-se no art.  113,  § 2º  da Lei  nº8.666/1993,  que outorga ao 
Tribunal de Contas o direito de solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de 
recebimento das propostas, cópia do edital já publicado, a fim de orientar o órgão ou unidade da 
Administração, responsável pela licitação, no sentido de adotar medidas corretivas de eventuais 
falhas ou irregularidades porventura existentes,  a  fim de prevenir  conseqüências futuras  para o 
processo.

 

Ao  Tribunal  de  Contas  compete  acompanhar  concomitantemente  todas  as  fases  do  certame, 
emitindo decisões com vistas à adoção de medidas corretivas que se façam necessárias ao regular 
curso do processo; bem assim, mediante auditorias especiais e concomitantes, centradas no assunto.

 

O controle  posterior  das  licitações  é  aquele  geralmente  realizado quando do exame das  contas 
anuais  dos  ordenadores  de  despesas  e  demais  administradores  públicos,  regulamentado  no 
Regimento Interno do TCE e Resolução Regimental nº 012/1993 do TCE, onde está concentrado o 
seu poder sancionador.

 

6. Tipos
Primeiramente, temos o controle interno, a ser desempenhado pela própria Administração. No uso 
de suas atribuições, o controle interno não substitui ou se sobrepõe ao controle externo, mas serve 
de  apoio  a  este,  estando  obrigado  a  dar  conhecimento  ao  Tribunal  de  Contas  sobre  qualquer 
irregularidade  ou  ilegalidade  evidenciada,  sob  pena  de  responsabilidade  solidária,  na  forma 
constitucionalmente prevista.

 

Hely Lopes define controle interno como "(...) aquele realizado pela entidade ou órgão responsável  
pela atividade controlada, no âmbito da própria Administração. Assim, qualquer controle efetivado  
pelo Executivo sobre seus servidores ou agentes é considerado interno, como interno será também 
o controle do Legislativo ou do Judiciário, por seus órgãos da administração, sobre seu pessoal e 
os atos administrativos que pratique.".

 

Controle interno, portanto, é sinônimo de controle administrativo, poder de fiscalização e correção 
exercido pela própria Administração, sobre atos ilegais, inoportunos ou inconvenientes, bem como 
sobre seus agentes. A ação de acompanhar e revisar seus próprios atos e práticas deriva do poder-
dever de autotutela administrativa.

 

Na forma Constitucional, o controle interno será mantido pelos três Poderes, de forma integrada, 
visando a avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, a execução dos programas de governo 



e dos orçamentos; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficiência e eficácia da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração, bem como 
da  aplicação  dos  recursos  públicos  por  entidades  de  direito  privado;  exercer  o  controle  das 
operações de crédito, avais e garantias, bem como respectivos direitos e obrigações do Estado; e 
apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

 

Em seguida, porém de importância primordial, temos o controle externo, que é realizado por órgão 
estranho à Administração responsável pelo ato a ser controlado, ou seja, exercido por um Poder 
sobre outro.

 

Celso Bandeira de Mello leciona que o controle externo da Administração compreende: o controle 
parlamentar direto, ou seja, o exercido sem o auxílio do Tribunal de Contas (v.g. art. 49, V da CF); e 
o  controle  exercido  pelo  Tribunal  de  Contas,  quando  da  fiscalização  contábil,  financeira  e 
orçamentária, sob os aspectos da legalidade e moralidade, dos atos da Administração Pública de 
qualquer natureza.

 

No caso específico do controle externo, convém apresentar a competência nas diversas esferas. Na 
União, conforme disposição constitucional, cabe ao Congresso Nacional, com o auxíliodo TCU; nos 
Estados e Municípios, por analogia constitucional e em face da igualdade entre os entes políticos, 
compete  às  respectivas  Assembléias  Legislativas  e  Câmaras  Municipais  como  o  auxílio  dos 
Tribunais  de  Contas,  na  forma  prevista  nas  Constituições  Estaduais.  Portanto,  este  controle, 
exercido  pelos  que  representam  a  sociedade  politicamente  organizada,  e  denominado  controle 
externo,  tem como titular  originário  o  Poder  Legislativo.  Strictu  sensu,  o  controle  diretamente 
exercido pelo Legislativo dedica-se à sua vertente política, conceituada por Hely Lopes Meireles 
como " (...)  faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade 
exerce sobre a conduta funcional de outro." .

 

Entretanto,  o  controle  externo  não  pode  prescindir  de  sua  vertente  técnica,  à  qual  encontra-se 
estreitamente vinculado. Daí a concepção de uma instância de controle independente - controle 
externo técnico – exercido pelo Tribunal  de Contas,  que se dedica à  fiscalização orçamentária, 
financeira, patrimonial e operacional.

 

Para atender às suas atividades de apoio técnico, necessárias ao exercício de sua competência, o 
TCE dispõe  de  Coordenadorias  de  Controle  Externo,  unidades  técnicas  cujas  atribuições  estão 
determinadas  na  Lei  Estadual  no 7.879/2000,  que  reestruturou  os  seus  órgãos  técnicos  e 
administrativos.

 

Afinal,  temos o  controle  sistêmico,  estabelecido constitucionalmente  ao  ser  determinado que  o 
controle interno deve servir de apoio ao controle externo, servindo de uma espécie de preparação 
para  este.  Assim  sendo,  ao  tomar  conhecimento  de  qualquer  irregularidade  ou  ilegalidade,  o 
controle  interno  dará  ciência  ao  Tribunal  de  Contas,  sob  pena  de  responsabilidade  solidária. 
Portanto, o poder fiscalizador sob a ótica de um controle sistêmico pressupõe uma estreita relação 
entre os controles governamentais interno e externo.

 

 

 



 

 

7. A Atividade Controladora
 

O controle deve consistir em atividade permanente: prévia, concomitante e posterior aos atos da 
Administração. Também deve ser transparente e abrangente, alcançando qualquer pessoa física ou 
jurídica, pública ou privada, mesmo que em regime de colaboração, que utilize guarde, arrecade, 
bens e/ou dinheiros públicos; e ser atribuído a um órgão específico, para o qual será atividade fim.

 

Para  desempenhar  a  função técnica  do controle  da Administração,  o  Brasil  adota  o  modelo  de 
Tribunal  de  Contas.  Leciona  Celso  Antonio  Bandeira  de  Mello  :  "(...)  não há  negar-se  que  o 
encargo de controlar a função administrativa do Estado, ante os explícitos dizeres constitucionais,  
assiste ao Poder Legislativo. Entretanto, também não há negar que a este Poder acode sobretudo  
uma função política, a de fazer as opções sobre as regras fundamentais que irão ditar o destino do  
País e reger os comportamentos dos indivíduos. Já a missão de efetuar um apurado controle sobre  
a legitimidade dos atos administrativos conducentes à despesa pública é, obviamente, uma missão  
técnica - técnico-jurídica e, portanto, dificilmente poderia ser desempenhada a contento por um 
corpo legislativo, sem que contasse com o auxílio de um organismo especializado ao qual incumba 
esta apreciação técnica, que irá iluminar a posterior decisão política do Legislativo na apreciação  
da gestão dos recursos públicos.".

 

8. A Atividade Pedagógica
 

A auditoria realizada com ênfase na eficiência, eficácia e efetividade encontra-se direcionada para o 
objetivo  pedagógico do controle,  por  possibilitar  uma visão geral  e  objetiva da  Administração, 
visando diagnosticar  os  pontos  de potencial  importância  que envolvem falhas e  irregularidades 
existentes no curso do seu processo, nos resultados e nos impactos das políticas públicas.

 

O Estado  e  a  sociedade  não  podem prescindir  de  um instrumento  de  controle  tão  importante. 
Todavia, devido ao estágio em que se encontra a Administração, não é possível dispensar o exame 
da  legalidade  e  da  legitimidade,  a  fim  de  que  não  se  negligencie  acerca  das  ilegalidades, 
improbidades e imoralidades porventura existentes no âmbito estatal. Entretanto, a avaliação restrita 
à legalidade, pode conduzir o auditor a ignorar outras vertentes que, por vezes em conformidade 
com a lei, na verdade tratam-se de atividades ilegítimas por parte da Administração.

 

9. O Controle sobre as Licitações
 

Bandeira de Mello define licitação como " (...) procedimento administrativo pelo qual uma pessoa 
governamental, pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou serviços, outorgar 
concessões, permissões de obra, serviço ou de uso exclusivo de bem público, segundo condições 
por ela estipulados previamente,  convoca interessados na apresentação de propostas,  a fim de  
selecionar  a  que  se  revele  mais  conveniente  em  função  de  parâmetros  antecipadamente  
estabelecidos e divulgados.".

 



Tratando-se  de  um  procedimento  administrativo,  a  licitação  encontra-se  vinculada  direta  e 
necessariamente  a  atos  reguladores  (lei,  regulamento,  edital,  proposta),  submetendo  a 
Administração ao princípio da legalidade, com vistas, principalmente à segurança jurídica. Vários 
instrumentos há, visando ao controle das licitações públicas, a fim de verificar sua conformidade 
com os princípios da igualdade, legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade e publicidade, 
com vistas a proporcionar o resultado justo e lícito.

 

 

CAPÍTULO III
 

 

OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CONTROLE SOBRE AS LICITAÇÕES
 

Sumário:  1.  Noções.  2.  O Princípio da Legalidade.  3.  O Princípio da Legitimidade.  4.  Os 
Princípios da Moralidade e da Probidade Administrativa. 5. O Princípio da Economicidade. 6. 
O Princípio da Eficiência. 7. O Princípio da Publicidade. 8. O Princípio da Impessoalidade. 9. 
Os Princípios da Autonomia e da Independência. 10. Os Princípios da Imparcialidade e da 
Igualdade. 11. Os Princípios da Padronização e do Julgamento Objetivo. 12. O Princípio da 
Proposta mais Vantajosa. 13. O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 14. O 
Princípio do Sigilo na Apresentação das Propostas. 15. Os Princípios da Universalidade e da 
Totalidade.
 

1. Noções 
 

O auditor deve proceder a toda e qualquer análise à luz de princípios, que consistem basicamente 
em acepções fundamentais em que as normas são baseadas e derivadas. Apesar de possuir uma 
fonte  conceitual  inesgotável,  algumas posições  já  se  encontram doutrinariamente  sedimentadas. 
Assim, a Corte Constitucional Italiana, em 1956, formulou o seguinte conceito:  "(...)  se devem 
considerar como princípios do ordenamento jurídico aquelas orientações e aquelas diretivas de  
caráter geral e fundamental que possam deduzir da conexão sistemática, da coordenação e da 
íntima racionalidade das normas, que concorrem para formar assim, num dado momento histórico,  
o tecido do ordenamento jurídico.".

 

Para o Direito Natural, os princípios estão consubstanciados sob a forma de postulados da razão: 
dogmas  inexoráveis,  advindos  da  lei  divina  ou  humana,  sempre  adstritos  à  noção  de  justiça, 
essência e finalidade da busca do império do Direito.

 

Norberto  Bobbio  define  os  princípios  gerais  como  sendo  "(...)  normas  fundamentais  ou 
generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. O nome de princípios induz em engano, tanto  
que é velha questão entre juristas se os princípios são ou não normas. Para mim não há dúvida: os 
princípios  gerais  são  normas  como todas  as  demais.  E  esta  é  a  tese  sustentada também pelo  
estudioso que mais amplamente se ocupou da problemática, ou seja, Crisafulli. Para sustentar que 
os princípios são normas gerais, os argumentos vêm a ser dois e ambos válidos: antes de tudo, se  
são  normas  aquelas  das  quais  os  princípios  gerais  são  extraídos,  através  de  um processo  de  
generalização sucessiva, não se vê por que não devam ser normas também eles: se abstraio de  



espécies animais obtenho sempre animais, e não flores ou estrelas. Em segundo lugar, a função 
para a qual são abstraídos e adotados é aquela mesma que é cumprida por todas as normas, isto é,  
a função de regular um caso. Para regular um comportamento não regulado, é claro: mas agora  
servem ao mesmo fim para que servem as normas expressas.".
 

O Direito Positivo codificou os princípios, entendendo-os como fonte normativa subsidiária, e a 
doutrina hodierna os conceitua como expressões normativas, consolidadas a partir dos fundamentos 
ou  fins  predeterminados,  a  fim  de  assegurar  a  coerência,  homogeneidade  de  interpretação  e 
fundamentação do ordenamento jurídico.

 

Diante do exposto, é imprescindível o entendimento de que os princípios delimitam a margem de 
interpretação  do  texto  normativo  e  asseguram  a  objetividade  da  sua  concretização,  sendo  de 
fundamental importância que o auditor, diante de um fato a ser analisado, incialmente esteja atento 
para a fidelidade na interpretação dos princípios norteadores da Administração Pública e do controle 
governamental  (cujo  principal  elenco  encontra-se  apresentado  na  seqüência),  a  fim  de  evitar 
equívocos hermenêuticos.

 

Por tal razão, ao examinar cada fase e cada peça da licitação, o auditor deve procurar identificar o 
que de fato almeja o administrador a cada ato (nas auditorias concomitantes), e procurar perceber as 
causas e conseqüências resultantes dos atos pretéritos (nas auditorias  a posteriori), sempre atento 
aos princípios basilares da Administração, em especial o da supremacia do interesse público sobre o 
particular,  que prevalece com superioridade absoluta,  apenas sendo permitido ao Administrador 
Público atuar sob a égide da previsão legal, tendo em vista o princípio da legalidade.

 

Portanto, o auditor deve procurar compreender a finalidade do Administrador a cada ato praticado, 
que  deve  ser  pública,  ou  seja,  o  administrador  público  deve  sempre  buscar  o  melhor  para  a 
sociedade. Deve também saber  identificar a fiel  observância aos demais  princípios basilares da 
Administração Pública, decritos na seqüência.

 

Os princípios relativos ao controle externo encontram-se principalmente expressos no art. 70 da CF. 
Já os princípios afetos à Administração estão insertos em seu art. 37.

 

Os princípios norteadores da licitação mereceram do legislador ordinário uma Seção específica na 
Lei  Federal  no 8.666/1993  que,  ao  estabelecer  normas  gerais  sobre  licitações  e  contratos 
administrativos  pertinentes  a  obras,  serviços,  inclusive  de  publicidade,  compras,  alienações  e 
locações, obriga também os Estados aos seus preceitos gerais, subordinando ao seu regime, além 
dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas  públicas,  as  sociedades  de  economia  mista  e  demais  entidades  controladas  direta  ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Ressalte-se que o legislador não 
oferece um elenco exaustivo,  remetendo a  licitação a  outros princípios  correlatos,  conforme se 
verifica no caput do art. 3o, in fine.

 

Os doutrinadores identificam, já em seu art. 2o, o princípio da licitação, que impõe à Administração 
a imprescindível e precedente realização de procedimento licitatório, nas suas relações contratuais, 
para  a  aquisição  de obras,  serviços,  inclusive  de  publicidade,  compras,  alienações,  concessões, 
permissões e locações.



 

 

2. O Princípio da Legalidade
 

O princípio da legalidade consiste em um verdadeiro pilar de existência do Estado Democrático de 
Direito,  carregando em seu conteúdo a  garantia  que assegura  a  liberdade e  segurança jurídica, 
regulando e limitando as relações entre a sociedade e o Estado. Segundo a concepção clássica, esse 
princípio subordina a função administrativa à função legislativa, ao determinar ao administrador 
que sua conduta somente pode ocorrer quando, como e se estabelecida pelas normas, strictu sensu, 
editadas pelo legislador.

 

Para  o  Administrador  Público,  o  princípio  da  legalidade  impõe  a  compatibilidade  dos 
procedimentos  licitatórios  realizados  com  as  normas  legais,  ou  seja,  não  havendo  previsão 
normativa que o autorize, este não poderá executar o ato, uma vez que este princípio o vincula à 
previsão autorizativa da norma, não lhe cabendo atuar sob o fundamento de que determinada prática 
não é proibida, pois esta previsão é apenas permitida no âmbito do direito privado, onde impera a 
autonomia da vontade. Não existindo, portanto, na Administração Pública, espaço para o exercício 
de vontades pessoais, ao arrepio da lei.

 

Cabe lembrar que a eficácia do princípio da legalidade pressupõe uma fiscalização e um controle 
também  eficazes,  capazes  de  submeter  a  Administração  ao  respeito  à  lei  e  ao  dever  da  boa 
administração. Foi com essa preocupação que o constituinte originário previu o controle externo.

 

Para o agente controlador, este princípio obriga sua atuação à estreita obediência às normas legais 
que  regem o  exercício  de  seu  mister,  definidos  a  partir  da  própria  Constituição,  na  legislação 
complementar e ordinária, bem como em normas regimentais. O princípio da legalidade sujeita o 
controle às normas jurídicas, sem extrapolá-las, sob pena de invalidação da sua ação controladora.

 

Já  do ponto  de vista  da licitação,  o  princípio da legalidade,  também chamado de princípio  do 
procedimento formal, impõe a vinculação da licitação às normas legais vigentes, reguladoras dos 
seus  atos  e  fases,  estando  o  Administrador  e  licitantes  adstritos  às  autorizações  normativas, 
incluindo as normas editalícias.

 

Entretanto, o auditor deve estar atento para o fato de que o exame isolado da legalidade poderá 
direcionar as atividades de controle para as pequenos e insignificantes detalhes; como também que 
o legalismo exacerbado, e isolado dos demais princípios, como o da moralidade e da eficiência, 
potencializa  o  aspecto  legal  em  detrimento  de  outros  de  suma  importância,  distorcendo  os 
resultados. Por outro lado, esse princípio jamais poderá deixar de ser observado, por se constituir na 
pedra fundamental do Direito Público.

 

 

3. O Princípio da Legitimidade
 

Reduzido por muito tempo à capacidade do agente em fazer um determinado ato, à medida em que 



a sociedade se democratiza, a legitimidade passa a ter ampliado o seu conceito, ganhando dimensão 
de princípio e transformando-se na motivação e finalidade de todo e qualquer ato administrativo. A 
ampliação do conceito de legitimidade, conferindo-lhe o  status de princípio, confere aos órgãos 
fiscalizadores o controle do abuso de poder.

 

Trata-se de uma conquista social, que vem exigindo transparência da Administração, e cobrando 
respostas efetivas dos órgãos responsáveis pelo controle.

 

4. Os Princípios da Moralidade e da Probidade Administrativa
 

O princípio da moralidade é o conjunto de regras de conduta,  cujos  mandamentos auxiliam na 
distinção  entre  pessoas  e  atitudes  ímprobas  das  honestas.  Trata-se  de  princípio  geral  da 
administração  pública,  que  orienta  e  delimita  a  atuação  estatal,  sendo  derivada  da  moralidade 
pública.  Está  na  condição  de  princípio  constitucional  fundamental,  dotado  de  superioridade 
relativamente  aos  demais  princípios  e  regras  constitucionais.  Além de  princípio,  a  moralidade 
consiste também em pressuposto de validade dos atos administrativos.

 

Desse modo, o ato administrativo realizado sem observância ao princípio da moralidade, além de 
distorcer os fundamentos constitucionais, macula a juridicidade, que deve ser uma constante na 
conduta do administrador, além de consistir na inobservância ao dever de probidade imposto ao 
administrador.

 

O auditor deve estar atento ao fato de que qualquer ato administrativo que viole o princípio da 
moralidade padece de invalidade, independentemente de sua plena compatibilidade com os aspectos 
de legalidade. É o que assevera Marçal. .

 

Do ponto de vista jus-político, a Constituição vigente estabeleceu previsão constitucional da tutela e 
preservação  da  moralidade  administrativa,  ao  vincular  expressamente  toda  a  atividade 
administrativa ao princípio da moralidade (CF, art. 37,  caput); ao cominar com a suspensão dos 
direitos políticos, a indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, os atos de improbidade 
administrativa; ao determinar a competência do Congresso Nacional, por proposta do TCU, para a 
sustação de despesa irregular, ao lado da despesa ilegal (CF, art. 72, § 2º), dentre vários outros.

 

A moral administrativa exige que o ato, além de estar em conformidade com a Lei deve atender ao 
interesse coletivo. Portanto, o ato legal deve estar acompanhado do probo e estar em consonância 
com os interesses sociais e coletivos.

 

O princípio da moralidade administrativa goza de plena autonomia. Portanto, o auditor deve sempre 
ter em mente que todos os atos estatais subordinam-se ao princípio da moralidade, conducente da 
ética da atividade administrativa.

 

Já o princípio da probidade administrativa obriga que os agentes ajam com honestidade, pressuposto 
que deve nortear o exercício da função pública.

 



 

5. O Princípio da Economicidade
 

Este princípio alcança, tanto o administrador, que tem o dever de zelar pelo erário, como o próprio 
processo de aquisição de bens e serviços públicos. Consiste no respeito à melhor relação custo-
benefício, em que não implique no desperdício dos recursos do Estado.

 

O princípio da economicidade é de fundamental importância para o exame auditorial, especialmente 
porque  na  esfera  pública  o  econômico é  constantemente  confundido  com o  menor  preço,  sem 
observância quanto à qualidade (de total relevância para a Administração, e que o administrador 
deve estar sempre atento, em especial ainda na fase interna da licitação, quando do detalhamento da 
especificação do produto ou do serviço a ser licitado). Esse raciocínio encontra-se sedimentado no 
entendimento  da  Organização Internacional  de Entidades  Fiscalizadoras  Superiores  (INTOSAI), 
que define a economicidade como a minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução 
de uma atividade, sem o comprometimento dos padrões de qualidade.

 

O exame quanto ao atendimento ao princípio da economicidade está intrinsecamente relacionado à 
avaliação  da  conformidade  e  do  desempenho,  não  obstante  pontos  de  vista  e  conceitos  não 
necessariamente coincidentes.

 

Quanto à avaliação da conformidade, inicialmente, cabe lembrar que o ato antieconômico é punível 
também administrativamente, tanto na esfera federal (inciso III do art. 16 da Lei n.8.443/1992, Lei 
Orgânica do TCU, que considera irregulares as contas na ocorrência, dentre outros, de prática de ato 
de gestão antieconômico); como também na esfera estadual, na qual a Lei Orgânica do TCE, Lei 
Complementar no 005/1991, em seu art, 35, III prevê, verbis:

 

"Art. 35 - O Tribunal de Contas poderá aplicar multa, em valor de cinco a 
cem  UPF-Ba,  aos  responsáveis  pela  prática  de  atos  sujeitos  à  sua  
competência e pelo descumprimento de suas decisões, nos seguintes casos:

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

.....

III.  ato  de  gestão  ilegítimo  ou  antieconômico  de  que  resulte  dano  ao  
erário;".

 

Somada às disposições normativas acima, temos a vedação quanto à aquisição de bens ou serviços 
acima do preço ou condições de mercado, prevista na Lei Federal no 8.666/1993, em seu art. 15, III.

 

Na avaliação de desempenho, a economicidade é verificada inicialmente, quanto ao alcance das 
metas e consecução dos objetivos,  para posteriormente serem analisados os valores  envolvidos. 
Nesse  tipo  de  avaliação,  a  economicidade  representa  a  minimização  dos  custos  utilizados  na 
consecução de um projeto ou atividade, sem comprometer seus padrões de qualidade e o alcance 
das metas.



 

Portanto,  o  auditor  deve estar  alerta  quanto  ao equívoco de se  comprar  pelo  menor  preço,  em 
detrimento da qualidade, que tem levado à Administração a sérios prejuízos.

 

 

 

Alguns administradores alegam que a Lei de Licitações os obriga a adquirir bens e serviços de baixa 
qualidade, face ao menor preço ter sido estabelecido como regra.  Entretanto,  o que vem sendo 
verificado é a conseqüência de um inadequado nível de detalhamento dos editais,  muitas vezes 
ocasionada pelo pouco conhecimento das determinações normativas, ou mesmo por negligência, 
acarretando em desperdícios para o erário.

 

Diante de tais afirmações, acreditamos que, ao defrontar-se com ponto de auditoria cujo foco esteja 
centrado  no  princípio  da  economicidade,  é  prudente  que  o  auditor,  visando  evitar  conclusões 
incompletas  ou  equivocadas,  o  associe  aos  princípios  da  legalidade,  legitimidade,  eficiência, 
eficácia e efetividade.

 

 

6. O Princípio da Eficiência
 

Inserido na CF a partir  da edição da Emenda Constitucional  nº  19,  impõe aos  administradores 
perfeição no exercício de suas atividades.

 

O controle da eficiência está inserido na avaliação de desempenho, que representa inquestionável 
avanço, tanto do ponto de vista técnico, por resgatar a função de avaliação para a Administração; 
quanto  político,  uma  vez  que  oferece  à  sociedade  a  possibilidade  de  avaliar  os  programas 
governamentais; e até mesmo do ponto de vista social, por permitir a focalização de problemas 
sociais, facilitando sua solução.

 

Assim,  o  exame  da  eficiência  somente  se  tornará  eficaz  se  associado  ao  da  legalidade  e 
legitimidade. Apenas mediante a análise do cumprimento das metas previstas na Lei Orçamentária 
Anual, e do alcance dos objetivos de dada política pública, conjugados com a sua conformidade 
com as demais normas, o auditor poderá, com segurança, preliminarmente identificar os pontos de 
controle,  e  posteriormente  apontar  os  fatores  críticos  de  sucesso  e  de  fracasso,  avaliar  a 
economicidade e a caracterizar do ato antieconômico.

 

7. O Princípio da Publicidade
 

Este princípio impõe a ampla divulgação dos atos públicos, compreendida não somente como a 
publicação na imprensa oficial, mas em todos os meios de comunicação, de forma ampla e irrestrita, 
inclusive por meio eletrônico, com vistas à maior divulgação possível dos atos da Administração. 
Decorre da exigência social da transparência no desempenho da atividade administrativa.

 



É mediante a publicidade dos atos administrativos que se assegura a possibilidade de fiscalizar a 
conduta do administrador.

 

A publicidade abrange, desde os editais e avisos, o conhecimento do edital e seus anexos,  atos 
realizados no curso da licitação, até sua homologação, simultaneamente. Além de princípio geral do 
direito administrativo, a publicidade consiste em condição de eficácia dos direitos dos licitantes e 
do seu amplo controle pela sociedade.

 

É em razão desse princípio que se impõe a abertura dos envelopes da documentação e proposta em 
público e a publicação oficial das decisões dos órgãos julgadores e do respectivo contrato, ainda que 
resumidamente.  Verifica-se  a  sua  essência  no  dispositivo  contido  no  §  3o do  art.  3o,  da  Lei 
8.666/1993, que estabelece que a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis a todos os 
atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.

 

  

8. O Princípio da Impessoalidade 

 

Inversamente  da  relação  de  natureza  privada,  onde  predomina  a  autonomia  da  vontade,  na 
Administração Pública prevalece o condicionamento à norma legal, e impera o interesse público 
coletivo.

 

9. Os Princípios da Autonomia e da Independência
 

Princípio imprescindível ao exercício do seu mister, e constitucionalmente previsto, o princípio da 
autonomia  confere  ao  agente  controlador,  no  caso,  o  Tribunal  de  Contas,  tanto  a  autonomia 
administrativa (inclusive quanto à iniciativa de leis que digam respeito a questões de seu interesse), 
quanto para o pleno exercício do controle, atribuindo-lhe competência para realizar, por iniciativa 
própria,  inspeções  e  auditorias  de  natureza  contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e 
patrimonial  nas  diferentes  unidades  administrativas  dos  três  Poderes,  bem  como  nas  demais 
entidades das administrações direta, indireta e fundacional.

 

Já o princípio da independência prevê que, tanto os órgãos de controle como os auditores a eles 
vinculados, devem manter independência em relação aos auditados.

 

 

10. Os Princípios da Imparcialidade e da Igualdade
 

O princípio da imparcialidade estabelece ser defeso aos agentes do controle permitir que idéias de 
ordem políticas interfiram no exercício do controle.

 

Este princípio restringe o Administrador Público à prática de ato de forma impessoal. Integra o rol 



dos princípios contidos no art. 37 da CF. Nas palavras de Luciano Ferraz, "perante a condição de 
servo do interesse público, o administrador público não possui livre arbítrio para dispor da coisa  
pública.  Encontra-se vinculado à vontade coletiva,  sendo-lhe vedado favorecer pessoalmente a  
quem quer que seja nas contratações da Administração.".

 

Já a igualdade entre os licitantes consiste em condição indispensável da existência de verdadeira 
concorrência. Todos os participantes dos certames licitatórios devem participar em igualdade de 
condições, assegurando-se idênticas oportunidades.

  

11. Os Princípios da Padronização e do Julgamento Objetivo 

 

Inserido no art. 15, inciso I da norma licitatória, o princípio da padronização impõe compatibilidade 
das especificações técnica e de desempenho, bem como as condições de manutenção, assistência 
técnica e garantia oferecidas.

 

No art. 44 da Lei de Licitações identificamos o princípio do julgamento objetivo das propostas, que 
obriga a comissão de licitação à observância dos critérios objetivos definidos no edital ou convite, 
que obviamente não podem contrariar as normas e demais princípios estabelecidos.

  

  

12. O Princípio da Proposta mais Vantajosa 

Consiste  em  um  dos  principais  princípios  norteadores  dos  procedimentos  licitatórios.  Nos 
ensinamentos de José Cretella Júnior, temos:  " (...)  mais vantajosa não é a proposta de menor  
preço,  mas  aquela  que  se  apresenta  mais  adequada,  mais  favorável,  mais  consentânea com o  
interesse da Administração, observadas, sem dúvida, outras condições como o prazo, o pagamento 
do preço, a qualidade,  o rendimento.". Segundo Marçal Justen Filho, essa vantagem não é um 
critério simples e unitário, pois compreende os seguintes aspectos:

 

• subjetivo: haverá vantagem para administração quando o licitante apresentar requisitos de 
idoneidade a ponto de existir razoável certeza da sua possibilidade de executar o serviço ou 
fornecer o bem; 

• tecnológico: relaciona a proposta com questões técnicas e científicas, havendo vantagem se 
a proposta corresponder às exigências de execução satisfatória do objeto; 

• jurídico: quando em conformidade com os princípios jurídicos. Há vantagem quando o 
objeto e as condutas forem lícitos, independentemente do cumprimento de exigências legais 
previstas no processo licitatório; 

• econômico: quando houver vantagem para os cofres públicos, que não é necessariamente a 
proposta de menor valor. 

 

O legislador buscou a obtenção da proposta  mais  vantajosa  para a  Administração ao exigir  ou 
proibir vários fatores cuja ausência ou presença potencialmente acarretaria desvantagem ao erário.

 



Assim, a Administração obtém a proposta vantajosa quando a escolhida é efetivamente aquela que 
mais se adequa às suas necessidades.

 

 

13.O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório 

 

Trata-se do princípio que vincula a Administração e os licitantes às normas do instrumento 
convocatório (edital ou convite). Assim sendo, as regras da relação contratual decorrente não 
poderão estabelecer condições que contrariem o instrumento convocatório.

 

 

14.Princípio do Sigilo na Apresentação das Propostas 

 

 

Princípio doutrinário recepcionado pela Lei nº 8.666/1993, em seu art. 43, que determina total sigilo 
das propostas até o momento específico para a abertura dos respectivos envelopes.

 

 

 

 

 

 

15. Os Princípios da Universalidade e da Totalidade
 

O princípio da universalidade submete ao controle todas as pessoas físicas e jurídicas, públicas e 
privadas que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem dinheiros, bens e valores 
públicos  da  administração  direta  e  indireta,  incluídas  as  fundações  e  sociedades  instituídas  e 
mantidas  pelo  Poder  Público,  bem como aqueles  que  derem causa  a  perda,  extravio  ou  outra 
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

 

Quanto  ao  princípio  da  totalidade,  este  sujeita  ao  controle  a  totalidade  do  patrimônio  público, 
representado por dinheiros, bens e valores.

  

  

CAPÍTULO IV
 

 

A LICITAÇÃO



 

Sumário: 1. Conceito. 2. Definições. 3. As Principais Fontes de Critérios. 4. As Modalidades 
Licitatórias. 4.1. Concorrência Pública. 4.2. Tomada de Preços. 4.3. Convite. 4.4. Concurso. 
4.5. Leilão. 4.6. Pregão. 5. Os Tipos de Licitação.
 

1. Conceito 
 

Muito embora o art. 69 da Resolução Regimental no 012/1993 do TCE apresente o elenco das peças 
do processo de licitação que em especial deverão ser examinados, o técnico não pode prescindir de 
um conhecimento abrangente, que, em tese, absorva a visão sistêmica da licitação. Para tanto, é 
imprescindível o total domínio acerca do seu processamento, desde sua fase interna, onde se obtém 
o  levantamento  das  necessidades  para  a  consecução  do  planejamento  da  licitação  (quando são 
verificados o tipo e a modalidade aplicáveis, mantidos contatos com a equipe do órgão jurídico 
etc.), até a fase externa, que se dá a partir do lançamento do edital ou expedição do convite, até a 
publicação da homologação final do certame.

 

A licitação pode ser conceituada como o procedimento administrativo que se destina a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a contratação de aquisição de bens, obras e serviços de interesse da 
Administração, além de alienações, preservando e garantindo tratamento isonômico a todos que 
demonstrem condições de participar do certame e tenham interesse em disputar o objeto contratual 
oferecido.

 

Tratando-se de procedimento administrativo, pressupõe a existência de uma série de atos praticados 
de forma seqüencial, alguns de competência da própria Administração, outros de responsabilidade 
dos participantes.

 

A  licitação  visa  garantir  a  moralidade  dos  atos  administrativos  e  dos  procedimentos  da 
Administração,  e  também a  valorização  da  livre  iniciativa  pela  igualdade  no  oferecimento  da 
oportunidade de prestar serviços, bem como de comprar ou vender ao Poder Público.

 

O procedimento licitatório, nas palavras de Zanella de Pietro "(...) é o conjunto de formalidades que  
devem ser observadas para a prática de certos atos administrativos; equivale a rito, a forma de  
proceder; o procedimento se desenvolve dentro de um processo administrativo.". A Lei 8.666/1993, 
em seu art. 4º garante: " (...)  todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou  
entidades a que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente  
procedimento estabelecido nesta Lei,( ...)". Trata-se de ato administrativo formal, conforme dispõe 
o parágrafo único desse artigo. Portanto, a licitação desdobra-se em fases que integrarão todo o 
procedimento, e que uma vez descumpridas poderão acarretar a nulidade de todo o certame.

 

O  auditor  deve  estar  atento,  pois,  para  o  cumprimento  das  diversas  etapas  que  legalmente  se 
impõem ao Administrador.

 

Segundo o entendimento de Cretella Júnior: "Licitação, no Direito Público brasileiro atual, a partir  
de 1967, tem o sentido preciso e técnico de procedimento administrativo preliminar complexo, a  
que recorre a Administração quando, desejando celebrar contrato com o particular, referente a 



compras, vendas, obras,  trabalhos ou serviços, seleciona, entre várias propostas, a que melhor  
atende ao interesse público, baseando-se para tanto em critério objetivo, fixado de antemão, em  
edital, a que se deu ampla publicidade" .

 

No Direito Administrativo Brasileiro, obrigatoriedade de licitação é regra constitucional, conforme 
estabelecido no art. 37, inciso XXI, in litteris:

 

"Art. 37. Omissis.

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

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,  
compras  e  alienações  serão  contratados  mediante  processo  de  licitação  
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas  que  estabeleçam  obrigações  de  pagamento,  mantidas  as  
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá  
as  exigências  de  qualificação  técnica  e  econômica  indispensáveis  à 
garantia do cumprimento das obrigações".

 

Já a Lei nº 8.666/1993, em seu art. 2º, prevê, verbis:

 

"Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações  
concessões,  permissões  e  locações  da  Administração  Pública,  quando 
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação,  
ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei".

 

Como exceção, a lei autoriza como ressalva à obrigação de licitar, a contratação direta mediante 
dispensa e inexigibilidade licitatória,  desde que preenchidos os requisitos  nela previstos.  Assim 
sendo, nos casos de dispensa, o administrador tem a faculdade de licitar ou não, enquanto que na 
inexigibilidade  há  impossibilidade  de  ser  realizado  o  procedimento  de  competitividade  para 
aquisição da proposta mais vantajosa para a Administração.

 

 

1. Definições 

 

O  art.  6o  da  Lei  de  Licitações  apresenta  a  definição  normativa  de  um elenco  de  expressões 
comumente utilizadas ao longo do seu texto. Assim, temos:

 

• obra: considerada qualquer construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 
realizada por execução direta ou indireta; 

  



• serviço: refere-se às atividades destinadas à obtenção determinada utilidade de interesse para 
a Administração (demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou 
trabalhos técnico-profissionais); 

• compra: refere-se às aquisições remuneradas de bens para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente; 

• alienação: considerada qualquer transferência de domínio de bens a terceiros; 
• obras, serviços e compras de grande vulto: são aquelas cujo valor estimado seja superior a 

vinte e cinco vezes o limite estabelecido para concorrência pública; 
• seguro-garantia: aquele que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por 

empresas em licitações e contratos; 
• execução direta: realizada pessoalmente e às espensas da própria Administração; 
• execução indireta: realizada mediante contratação de terceiros, sob qualquer dos seguintes 

regimes: 

a. empreitada por preço global: quando a Administração contrata a execução da obra ou do 
serviço por preço certo e total; 

b. empreitada por preço unitário: quando a Administração contrata a execução de obra ou 
serviço por preço certo de unidades determinadas; 

c. tarefa: quando é ajustada mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem 
fornecimento de materiais; 

d. empreitada integral: quando é contratado um empreendimento em sua integralidade, 
compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira 
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em 
operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de 
segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que 
foi contratada; 

• projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 
do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

a. desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar 
todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b. soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de realização das obras e montagem; 

c. identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à 
obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o 
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

d. informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para 
a sua execução; 

e. subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 

f. orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados; 

• projeto executivo: o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa 
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
– ABNT; 



• administração pública: é a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de 
direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou 
mantidas; 

• administração: é o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração 
Pública opera e atua concretamente; 

• imprensa oficial: é o veículo oficial de divulgação da Administração Pública; 
• comissão: podendo ser permanente especial, é criada pela Administração com a função de 

receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao 
cadastramento de licitantes. 

 

 

1. As Principais Fontes de Critérios para a Auditoria nas Licitações 

 

Os auditores do TCE, no exercício de suas atividades, devem utilizar como principais fontes de 
criérios  para  as  inspeções no âmbito  dos  processos  de  licitação,  as  seguintes  normas,  além da 
própria norma editalícia, quando esta não for objeto de exame (cabendo ressaltar que cada Poder 
possui sua regulamentação própria com relação ao assunto):

• Constituição Federal; 

• Constituição do Estado da Bahia; 
• Lei Federal no 8.666/93 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências; 

• Lei Federal no 8.883/94 - Altera dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 
dá outras providências; 

• Lei Federal no 9.648/98 - Altera dispositivos das Leis no 3.890-A, de 25 de abril de 1961, n  o   

8.666, de 21 de junho de 1993, no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no 9.074, de 7 de julho 
de 1995, no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e autoriza o Poder Executivo a promover a 
reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras - ELETROBRÁS e de suas subsidiárias e dá 
outras providências; 

• Lei Federal no 9.854/99 - Altera dispositivos da Lei n  o   8.666, de 21 de junho de 1993  , que 
regula o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

• Lei Federal no 10.520/2002 - Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências; 

• Lei Estadual no 4.660/86 – Dispõe sobre a licitação e contratação de obras, serviços, 
compras e alienações da administração centralizada e autárquica do estado, e dá outras 
providências; 

• Lei Estadual no 6.321/91 - Revoga e altera dispositivos da Lei nº 4.660, de 08 de abril de 
1986, que dispõe sobre licitação, contratação e alienação na Administração Estadual; 

• Decreto Estadual no 2.888/94 - Regulamenta dispositivos da Lei nº 6.461, de 29 de março de 
1993 e dá outras providências. D.O.16.03.94; 

http://www.tce.ba.gov.br/CGI-BIN/om_isapi.dll?clientID=148800&headingswithhits=on&infobase=lo&jump=LO 6.461&softpage=Doc_Frame_Pg42#JUMPDEST_LO 6.461
http://www.tce.ba.gov.br/CGI-BIN/om_isapi.dll?clientID=148800&headingswithhits=on&infobase=lo&jump=LO 6.461&softpage=Doc_Frame_Pg42#JUMPDEST_LO 6.461
http://www.tce.ba.gov.br/WINDOWS/TEMP/L8666cons.htm


• Decreto Estadual no 4.409/95 - Dispõe sobre a contratação de serviços de Vigilância, 
Conservação e Limpeza na Administração Pública Estadual Direta e Indireta e dá outras 
providências; 

• Decreto Estadual nº 7.266/98 - Homologa a Resolução nº 004, de 19 de março de 1998, do 
Conselho de Administração da Empresa Gráfica da Bahia - EGBA, que aprovou a 
implantação do Caderno Especial de Licitações, do Diário Oficial do Estado, e dá outras 
providências. 

 

Para auditorias no âmbito do BIRD:

• Diretrizes para Aquisições no âmbito de Empréstimos do BIRD e Créditos da AID; 
• Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial; 
• Acordos de Empréstimo (quando não for o próprio objeto da auditoria). 

 

1. As Modalidades Licitatórias 

 

A licitação  é  o  gênero,  do  qual  as  modalidades  são  as  espécies.  A Lei  n.º  8.666/1993, 
combinada com a Lei Federal no  10.520/2002 prevêem seis modalidades de licitação, que 
são:  concorrência  pública,  tomada  de  preços,  convite,  concurso,  leilão  e  pregão.  Essas 
modalidades  possuem  características  próprias,  destinando-se  a  específicos  tipos  de 
contratação.  Desta  forma,  é  possível  aplicar  a  essas  espécies  os  preceitos  genéricos  da 
licitação, enquanto os específicos regem cada modalidade em particular.

 

O uso das modalidades licitatórias está condicionada ao valor da futura contratação. Obriga-
se a utilização da concorrência pública para o caso de valores mais elevados. A tomada de 
preços e o leilão são previstos para negócios de vulto médio, enquanto o convite se destina a 
aquisições de menor vulto. A lei autoriza a opção pela modalidade de valor mais elevado, no 
lugar da correspondente ao respectivo valor, contudo veda expressamente o oposto.

Em cada modalidade há um conjunto de regras que orientam os procedimentos que lhe são 
peculiares e dos quais não se pode afastar a Administração, sob pena de afronta ao princípio 
constitucional da legalidade.

 

 

4.1.Concorrência Pública
 

A concorrência pública é a modalidade de licitação que se realiza com ampla publicidade, 
para  assegurar  a  participação  de  quaisquer  interessados  que  preencham  os  requisitos 
previstos no edital convocatório.

 

Trata-se de modalidade que objetiva contratações de grande vulto, de ampla participação, 
diferentemente da tomada de preços e convite, como veremos adiante. Independentemente 
do valor,  a lei  prevê que a  modalidade concorrência  deve ser  adotada para os  casos de 
compra de bens imóveis; alienações de bens imóveis para as quais não tenha sido adotada a 
modalidade leilão; concessões de direito real de uso, serviço ou obra pública; e licitações 
internacionais.



 

A lei  também prevê sua obrigatoriedade quando, em havendo parcelamento, o valor das 
licitações das parcelas, em conjunto, correspondam a montante igual ou superior ao previsto 
para a modalidade concorrência.

 

A concorrência, por permitir a participação de quaisquer interessados (cadastrados ou não), 
admite maior avaliação das condições de qualificação de cada participante,  comportando 
uma fase de habilitação preliminar, conforme prevêem os arts. 22, § 1º, e 43, inciso I.

 

4.2. Tomada de Preços
A tomada de preços é a modalidade realizada entre interessados previamente cadastrados ou 
que  preencham  os  requisitos  para  cadastramento  até  o  terceiro  dia  anterior  à  data  do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. É aplicável a contratos de 
valor estimado imediatamente inferior ao estabelecido para a concorrência.

 

Este procedimento objetiva tornar a licitação mais sumária e rápida, com vistas à ampliação 
do universo dos licitantes. É admissível nas contratações de obras, serviços e compras dentro 
dos limites de valor estabelecidos em lei e corrigidos por ato administrativo competente. A 
característica  que  a  distingue  da  concorrência  é  a  existência  de  habilitação  prévia  dos 
licitantes, através dos registros cadastrais, registros dos fornecedores previamente inscritos, 
mantidos por órgãos e entidades administrativas que freqüentemente realizam licitações.

 

Na tomada de preços, a investigação das condições dos participante é procedida na fase de 
cadastramento, portanto, antecedente ao próprio certame.

 

4.3. Convite
Convite é a modalidade de licitação entre, no mínimo, três interessados do ramo pertinente a 
seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados pela unidade administrativa, sendo 
possível  a  participação  daqueles  que,  mesmo  não  convidados,  estejam  cadastrados  na 
correspondente  especialidade  e  manifestarem seu  interesse  com antecedência  de  vinte  e 
quatro horas da apresentação das propostas.

 

A qualificação dos convidados é presumida, em decorrência do convite que lhe é formulado 
pela  repartição,  ou  será  verificada  por  meio  de  cadastramento  prévio.  Trata-se  da  mais 
simples modalidade, aplicável a aquisições de pequeno vulto, sendo a única modalidade que 
dispensa a publicação de edital, pois a convocação é feita mediante carta-convite.

 

A abertura  de  envelopes  é  feita  em ato  público,  em dia,  hora  e  local  estabelecidos  no 
instrumento convocatório.  O julgamento das propostas dá-se mediante uma comissão ou 
servidor designado pela autoridade administrativa para tanto.

 

Cabe ressaltar, todavia, que a lei veda que se utilize o convite ou a tomada de preços para 
parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou para obras e serviços da mesma natureza e no 
mesmo  local,  que  possam  ser  realizados  conjunta  e  concomitantemente,  sempre  que  o 



somatório  de  seus  valores  caracterizar  o  caso  de  tomada  de  preços  ou  concorrência, 
respectivamente.

 

 

4.4. Concurso
 

Concurso é a modalidade de licitação aplicável para a escolha de trabalho técnico, científico 
ou artístico,  mediante  a  instituição  de prêmio  ou remuneração aos  vencedores,  segundo 
critérios  constantes  de  edital  previamente  publicado  na  imprensa  oficial.  É  comumente 
utilizado na seleção de projetos, onde se busca a melhor técnica, e não o menor preço.

 

O concurso deve ser anunciado com ampla divulgação pela imprensa oficial e particular, 
com antecedência mínima de quarenta e cinco dias da realização do evento.

 

A qualificação exigida aos participantes deve estar estabelecida em regulamento próprio, 
que,  conforme  previsão  contida  no  art.  52  da  Lei  de  Licitações,  deverá  indicar:  a 
qualificação exigida dos participantes; as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho; e 
as condições de realização do concurso e os prêmios a serem concedidos.

 

Para  o  julgamento do concurso deve ser  criada uma comissão especial,  a  qual  deve ser 
integrada  por  pessoas  de  reputação  ilibada  e  reconhecido  domínio  da  matéria,  que  não 
precisam ser necessariamente servidores públicos.

 

Finaliza-se o concurso com a classificação dos trabalhos e o pagamento do prêmio ou da 
remuneração,  não  sendo  conferido  ao  vencedor  qualquer  direito  a  contratação  com  a 
Administração.

 

Consoante prevê o art. 52, em seu § 2o , em se tratando de projeto, o vencedor do concurso 
deverá autorizar a Administração a executá-lo quando julgar conveniente.

 

A execução do projeto escolhido será, de outra forma, objeto de outra licitação, revestida de 
outra modalidade (concorrência, tomada de preços ou convite), vedada a participação do 
autor como licitante.

 

O art.13 § 1o prevê que, ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos 
para  a  prestação  de  serviços  técnicos  profissionais  especializados  deverão, 
preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia 
de prêmio ou remuneração.

 

Um detalhe importante está previsto no art. 111 da supracitada norma, que condiciona a 
contratação,  pagamento,  premiação  ou  recebimento  de  projeto  ou  serviço  técnico 
especializado à cessão dos direitos patrimoniais a eles relativos, e à possibilidade de uso em 
conformidade com o previsto no regulamento do concurso.



 

4.5. Leilão
 

O leilão é  a modalidade de licitação entre  quaisquer  interessados para a venda de bens 
móveis  inservíveis  para  a  Administração  ou  de  produtos  legalmente  apreendidos  ou 
penhorados,  ou ainda para a  alienação de bens imóveis  cuja  aquisição haja  derivado de 
procedimento judicial ou de dação em pagamento.

 

Existem dois tipos de leilão, que são o comum e o administrativo. O primeiro, privativo de 
leiloeiro oficial, é regido pela legislação ordinária, podendo a Administração estabelecer as 
condições específicas. Já o leilão administrativo é realizado por servidor público.

 

Anteriormente ao leilão, os bens devem ser avaliados, constando no edital o lance mínimo a 
ser ofertado. Indispensável se faz ainda que o edital descreva os bens, a fim de possibilitar 
sua identificação; deve indicar também o local onde se encontram, a fim de possibilitar o 
exame  pelos  interessados.  O  instrumento  convocatório  deve  também estabelecer  o  dia, 
horário  e  local  da  sua  realização.  Para  sua  participação  é  dispensada  qualquer  tipo  de 
habilitação  prévia  dos  licitantes,  admitindo-se,  todavia,  a  exigência  de  um  depósito 
percentual do preço que servirá como garantia, quando o pagamento não for todo à vista.

 

 

4.6. Pregão
Trata-se de nova modalidade de licitação, instituída inicialmente no âmbito federal mediante 
a Medida Provisória n.º 2.026, de 04 de maio de 2000, e posteriormente pela Lei Federal 
no10.520/2002, que instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
nos  termos  do  art.  37,  inciso  XXI,  da  Constituição  Federal,  a  modalidade  de  licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, pela lei considerados aqueles 
cujos  padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, 
qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é 
feita  através  de  lances  em  sessão  pública  ou  eletrônica.  A lei  autoriza,  nos  termos  de 
regulamentos  próprios,  a  participação  de  bolsas  de  mercadorias  (que  deverão  estar 
organizadas sob a forma de sociedades civis sem fins lucrativos e com a participação plural 
de corretoras que operem sistemas eletrônicos unificados de pregões) no apoio técnico e 
operacional  aos  órgãos e  entidades promotores  do certame,  utilizando-se de recursos  de 
tecnologia da informação. Todavia, seu uso évedado para aquisição de bens e serviços de 
engenharia, locações e alienações.

 

O pregão é desenvolvido em duas etapas, uma interna (de preparação) e outra externa. Na 
primeira,  igualmente  às  demais  modalidades,  deve  ser  justificada  a  necessidade  da 
contratação,  definido  o  objeto  do  certame  e  estabelecidas  as  exigências  de  habilitação, 
critérios  de  aceitação  de  propostas,  cláusulas  gerais  do  contrato,  sanções  pelo 
inadimplemento,  dentre  outras.  Nessa  fase  é  designado  o  pregoeiro  que  conduzirá  a 
licitação. Possui prazo fixado para a apresentação da proposta nunca inferior a oito dias 
úteis, contado a partir da publicação do aviso.

 

A fase externa do pregão inicia-se com a ampla divulgação. Na primeira etapa dessa fase é 



exigida habilitação prévia, na qual cada licitante declara: estar habilitado; ou seja: regular 
perante a Seguridade Social, Fazenda Nacional e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- 
FGTS; bem como que atende às exigências editalícias no tocante à habilitação jurídica e 
qualificações  técnica  e  econômico-financeira,  após  a  qual  é  realizada  a  abertura  dos 
envelopes de propostas.

 

Após  a  fase  de  classificação,  procede-se  à  abertura  do  envelope  da  documentação para 
habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para a verificação do atendimento 
das exigências, condições e especificações contidas no edital, bem como da documentação 
de regularidade exigida. Na ocorrência de inabilitação do proponente melhor posicionado, 
são analisados os documentos do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e 
assim sucessivamente.

 

 

2. Os Tipos de Licitação 

 

A Lei  de  Licitações,  em seu art.  45,  §§ 1º  a  5º,  apresenta  os  tipos  de licitação possíveis,  em 
conformidade com os critérios estabelecidos no edital. Assim, temos:

 

a) Menor Preço: este tipo é utilizado quando, na busca da seleção da proposta mais vantajosa para 
a Administração, a comissão deverá decidir favoravelmente pelo licitante que apresentar o menor 
preço,  em  conformidade  com  as  especificações  do  edital  e  pela  ordem  crescente  dos  preços 
propostos.

 

b)  Melhor  Técnica:  tipo  utilizado  pela  Administração  quando  necessita  selecionar  o  melhor 
qualificado para a execução de uma técnica, ou obter a melhor qualidade técnica.

 

c) Técnica e Preço: este tipo objetiva selecionar a proposta que alcance a maior média ponderada 
das  valorações  indicadas  nas  propostas  técnicas  e  de  preço,  de  acordo  com  os  pesos 
preestabelecidos pelo ato convocatório. Esse tipo é geralmente adotado pela Administração para a 
aquisição  de  serviços  de  natureza  predominantemente  intelectual  (elaboração  de  projetos, 
fiscalização,  supervisão  e  gerenciamento  e  de  engenharia;  elaboração  de  estudos  técnicos 
preliminares, projetos básicos e executivos etc.). É também o tipo obrigatoriamente utilizado para a 
aquisição de bens e serviços de informática.

 

d) Maior Lance ou Oferta: aplicado para os casos de alienação de bens, ou concessão de direito 
real de uso.

 

 

 

CAPÍTULO V
 

 



DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES LICITATÓRIAS
 

Sumário: 1. Dispensas de Licitação. 2. Inexigibilidades Licitatórias.
 

Embora a regra seja licitar, o legislador concedeu à Administração algumas formas de aquisição que 
fogem das modalidades licitatórias. Cabe, entretanto, ressaltar que se tratam de exceções, e como tal 
não podem servir de formas para burlar a realização de certames licitatórios, devendo ser utilizados 
apenas em favorecimento do interesse público.

 

1. Dispensas de Licitação
Observa-se que a lei enumerou expressamente as hipóteses de dispensa de licitação, sendo este rol 
taxativo. Neste sentido, as lições do renomado Jessé Torres Pereira Júnior:

 

"As  hipóteses  de  dispensabilidade  do  art.  24  constituem rol  taxativo,  isto  é,  a  Administração  
somente poderá dispensar-se de realizar a competição se ocorrente uma das situações previstas na  
lei  federal.  Lei  estadual,  municipal  ou  distrital,  bem  assim  regulamento  interno  da  entidade 
vinculada não poderá criar hipótese de dispensabilidade.".

 

Além disso,  ressalte-se  que,  nos  casos  relacionados  pela  legislação,  há  a  discricionariedade da 
Administração  na  escolha  da  dispensa  ou  não  do  certame,  devendo  sempre  levar  em conta  o 
interesse público.

 

O processo de dispensa deve ser instruído com os seguintes elementos:

a. Na ocorrência de situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, esta deve 
estar devidamente caracterizada; 

b. razão da escolha do fornecedor ou executante; 
c. justificativa do preço; 
d. documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados, quando 

for o caso. 

 

A lei  enumera as  possibilidades de a  Administração dispensar  a licitação se  assim lhe convier, 
fundamentadas no art. 24, da Lei nº 8.666/93:

 

I. Para obras e serviços de engenharia de valor até 5% do limite previsto na alínea "a" do 
inciso I do artigo 23, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou 
ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 
conjunta e concomitantemente. 

 

II. Para outros serviços e compras de valor até 5% do limite previsto na alínea "a", do inciso II 
do artigo 23, e para alienações, nos casos previstos na Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada 
de uma só vez. 

 



III.Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

 

IV.Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou possa comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos. 

 

V. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser 
repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas. 

 

VI.Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar 
o abastecimento. 

 

VII.Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos 
praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos 
oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do art. 48 da Lei e, 
persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não 
superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços. 

 

VIII.Para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou 
serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha 
sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência da Lei, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mercado. 

 

IX.Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos 
estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa 
Nacional. 

 

X. Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 
Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, 
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. 

 

XI.Na contratação remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de 
rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e 
aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, 
devidamente corrigido. 

 

XII.Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário 
para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com 
base no preço do dia. 



 

XIII.Na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da 
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada a 
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-
profissional e não tenha fins lucrativos. 

 

XIV.Para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico 
aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente 
vantajosas para o Poder Público. 

 

XV.Para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 
certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

 

XVI.Para a impressão dos Diários Oficiais, de formulários padronizados de uso da 
Administração e de edições técnicas oficiais, bem como para a prestação de serviços de 
informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que 
integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico. 

 

XVII.Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários 
à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor 
original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a 
vigência da garantia. 

 

XVIII.Nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, embarcações, 
unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento, quando em estada eventual de 
curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de 
movimentação operacional ou de adestramento, quando a exigüidade dos prazos legais puder 
comprometer a normalidade e os propósitos das operações e desde que seu valor não exceda 
ao limite previsto na alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei. 

 

XIX.Para as compras de materiais de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de 
uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização 
requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante 
parecer de comissão instituída por Decreto. 

 

XX.Na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de 
comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração Pública, para a prestação 
de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível 
com o praticado no mercado. 

 

XXI.Para a aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica, 
com recursos concedidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino 
Superior - CAPES, pela Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq ou outras instituições 
oficiais de fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico. 



 

XXII.Na contratação do fornecimento ou suprimento de energia elétrica, com concessionário 
ou permissionário do serviço público de distribuição ou com produtor independente ou 
autoprodutor, segundo as normas da legislação específica. 

 

XXIII.Na contratação realizada por empresas públicas e sociedades de economia mista, suas 
subsidiárias e controladas, direta ou indiretamente, para aquisição de bens e serviços, desde 
que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. 

 

XXIV.Para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, 
qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas em 
contrato de gestão. 

 

O auditor  deve estar  atento ao se  deparar  com contratações diretas decorrentes  de dispensa de 
licitação autorizadas através desses dispositivos, notadamente no que pertine ao dispositivo contido 
no parágrafo único do art. 26 da Lei de Licitações, que exige a comprovação da razão da escolha e a 
justificativa do preço contratado:

 

"Art. 26 (Omissis). 

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

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os  
seguintes elementos: 

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 
dispensa, quando for o caso; 

II - razão da escolha do fornecedr ou executante; 

III - justificativa do preço; 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens 
serão alocados. (Inciso incluído pela Lei nº 9.648, de 27.5.98).". 

Em  dispensas  dessa  natureza,  embora  revestidas  de  discricionariedade  (uma  vez  que,  dada  a 
natureza  dos  serviços,  pode  haver  a  viabilidade  de  competição),  o  administrador  não  pode 
prescindir da preservação da supremacia do interesse público e a proposta mais vantajosa para a 
Administração, em observância ao Princípio Constitucional da Isonomia.

 

Tais dispensas pressupõem o cumprimento das normas aplicáveis ao caso, contidas no art. 7º da Lei 
de Licitações, que trata, dentre outros, de regras impostas já na fase interna das licitações para 
contratação  de  serviços,  pressupostos  para  uma  correta  contratação  (projeto  básico,  projeto 
executivo  e  execução  dos  serviços,  e  especialmente  orçamento  detalhado  em  planilhas  que 
expressem a composição de todos os seus custos unitários) .

 



Embora não exijam o cumprimento das etapas formais de um processo de licitação, essas dispensas 
envolvem um procedimento especial para seleção do contrato mais vantajoso para a Administração, 
mediante uma série ordenada de atos, objetivando selecionar a melhor proposta e o contratante mais 
adequado. Segundo Marçal: "(....) ‘Ausência de licitação’ não significa desnecessidade de observar  
formalidades  prévias  (tais  como  verificação  da  necessidade  e  conveniência  da  contratação,  
disponibilidade de recursos etc.). Devem ser observados os princípios fundamentais da atividade  
administrativa,  buscando  selecionar  a  melhor  contratação  possível,  segundo  os  princípios  da  
licitação.".

 

Antes  de  dispensar  as  licitação,  a  Administrador  deve  proceder  a  uma  avaliação  quanto  à 
verificação  da  razoabilidade  do  preço  a  ser  pago,  para  verificar  a  sua  compatibilidade  com o 
praticado no mercado, uma vez que, diante da ausência de competição amplia-se o risco de elevação 
dos  preços  contratuais.  Em casos  como tais,  a  contratação  direta  exige  do  administrador  uma 
avaliação criteriosa,  com a  finalidade  de  prever  os  valores  a  serem desembolsados,  ou  seja,  a 
estimativa dos custos, a fim de verificar se o fornecedor, de fato, oferece o melhor preço e se sua 
proposta efetivamente é a mais adequada às necessidades da Administração, sendo necessário, para 
tanto,  uma  série  de  estudos  preliminares  a  fim  de  verificar  a  adequação  do  preço  final  das 
contratação,  com  vistas  à  observância  ao  princípio  da  razoabilidade,  observando  a  sua 
compatibilidade com o praticado no mercado.

 

Portanto,  o  auditor  deve  sempre  observar  se  no  processo  consta  estudos  preliminares  que 
justifiquem o preço final das contratação.

  

É necessário frisar que o art. 25, § 2o da Lei de Licitação prevê a responsabilidade 
solidária entre o fornecedor e o agente público responsável, por danos causados à 
Fazenda Pública, conforme veremos no item a seguir. 

  

Já o art. 26, dispõe sobre a necessária justificação e comunicação, no prazo de três dias 
a autoridade superior, para ratificação e publicação no Diário Oficial, em cinco dias, 
como condição para a eficácia dos atos relativos às dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do 
art. 17 e nos incisos III a XXIV do art. 24, acima descritas. 

 

Por tudo o quanto foi dito, a contratação direta exige da Administração toda a cautela necessária a 
todo  ato  público  revestido  de  discricionariedade,  com  observância  de  algumas  regras 
imprescindíveis, a fim de preservar a supremacia do interesse público, do qual o administrador não 
pode jamais de desviar no trato da res publicae.
 

 

1. Inexigibilidades Licitatórias 

 

A inexigibilidade de licitação ocorre quando a competição é inviável pelas circuntâncias, quando 
apenas um fornecedor reúne qualidades que o tornam sui generis.

 



O auditor pode verificar a diferença existente entre a inexigibilidade e a dispensa licitatória pelo 
próprio elenco estabelecido no art. 25, da Lei 8.666/93, que, diferentemente da dispensa, não é 
exaustivo (como se verifica na redação do seu caput, in fine, o qual grifamos):

 

"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 

  

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam 
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo,  
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade 
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio 
do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes; 

  

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta 
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação; 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico,  
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela 
crítica especializada ou pela opinião pública.". 

  

A situação descrita no inciso I refere-se à exclusividade de fornecedor, configurando, 
desse modo, ausência de alternativa para a Administração. 

O segundo caso refere-se aos aos serviços técnicos profissionais especializados os 
trabalhos relativos a estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 
pareceres, perícias e avaliações em geral; assessorias ou consultorias técnicas e 
auditorias financeiras ou tributárias; fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras 
ou serviços; patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal; restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

O auditor deve estar atento para os dois requisitos principais dessa situação: a 
singularidade e a notória especialização, assim considerado o profissional ou empresa 
cuja experiência, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Este é o 
conceito normativo. 

O § 2o do artigo 25 prevê a responsabilidade solidária entre o fornecedor e o agente 
público responsável, por danos causados à Fazenda Pública, se comprovado 
superfaturamento, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, tanto na hipótese de 



dispensa como de inexigibilidade licitatória. 

Assim como previsto para determinadas dispensas licitatórias, o art. 26 prevê que as 
inexigibilidades, também necessariamente justificadas, deverão ser comunicadas dentro 
de três dias a autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no 
prazo de cinco dias, como condição para eficácia dos atos; seu processo deverá ser 
instruído, no que couber, também com os seguintes elementos: 

  

• caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o 
caso; 

• razão da escolha do fornecedor ou executante; 
• justificativa do preço; 
• documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. 

 

Hely Lopes vincula a dispensa e a inexigibilidade à motivação: " (...) a dispensa e a inexigibilidade  
de licitação devem ser necessariamente justificadas e o respectivo processo deve ser instruído com 
elementos que demonstrem a caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique  
a dispensa, quando for o caso; a razão da escolha do fornecedor do bem ou executante da obra ou  
do serviço; e a justificativa do preço. ".

 

 

CAPÍTULO VI
 

COMENTÁRIOS SOBRE CONTROLE REALIZADO PELO TCE, SOBRE AS LICITAÇÕES
 

Uma  análise  mais  apurada  dos  fatos  ao  derredor  dos  as  circunstâncias  fáticas  aponta  para  a 
necessidade de ajustes acerca do controle atualmente exercido pelo TCE, sobre as licitações. Senão, 
vejamos: os arts. 152 e 153 do Regimento Interno do TCE dispõe, verbis:

"Art. 152 - O Tribunal de Contas fiscalizará a celebração e execução de  
contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres de 
que  resultem  receita  ou  despesa,  bem  como  as  licitações  sob 
responsabilidade dos órgãos e entidades da administração direta e indireta.

 

Parágrafo único - Os contratos, convênios, acordos, ajustes e instrumentos  
congêneres,  bem  como  respectivos  editais  de  licitação  nos  limites  
estabelecidos para as modalidades de tomada de preços e concorrência,  
para compra e  serviços,  e  na  modalidade de concorrência,  para  obras,  
encaminhados ao Tribunal de Contas, no prazo previsto, serão examinados,  
individualmente,  devendo  os  demais  ser  analisados  por  ocasião  das  
auditorias e inspeções e, se constatada qualquer irregularidade, deverão  
ser imediatamente destacados como processos autônomos e encaminhados  
a sorteio de Relator.

 



Art.  153  -  A  apreciação  dos  contratos,  convênios,  ajustes,  acordos  e  
instrumentos  congêneres  compreenderá,  além  dos  aspectos  formais,  o  
exame de seu objeto em face da legislação aplicável, o interesse público e a 
oportunidade de sua celebração,  bem assim a conformidade dos valores  
estipulados com aqueles praticados no mercado, tendo em vista, inclusive,  
qualidade e quantidade.".

 

Por força desse dispositivo, a Administração encaminha a este Órgão as peças processuais, as quais, 
após autuação e sorteio do Conselheiro Relator são encaminhadas às Coordenadorias para exame da 
formalidade de seu termo. Ora, em obediência ao Princípio da Padronização, as referidas peças são 
padronizados, o que conseqüentemente gera pareceres também padronizados.

 

Caso  tomemos  a  autorização  contida  na  Resolução  nº  012/1993  numa  interpretação  extensiva, 
apenas os editais a serem examinadas seriam encaminhadas ao TCE, evitando, assim, desperdício 
de tempo e de material. Para tanto, necessário se faz a existência de um processo de cadastramento 
informatizado, eficiente e eficaz, contendo todas as informações necessárias para servir de base para 
a delimitação da amostra para exame, que compreenderá, além dos aspectos formais, o exame de 
seu objeto em face da legislação aplicável, o interesse público e a oportunidade da celebração do 
respectivo contrato, bem assim a conformidade dos valores estipulados com aqueles praticados no 
mercado, na forma regimentalmente estabelecida.

 

Após o acompanhamento dos procedimentos licitatórios, não havendo qualquer irregularidade, será 
elaborado memorando, o qual será encaminhado à 2a Câmara, que deliberará sobre a matéria.

 

Quanto à alçada, seriam tomados como referência os valores compreendidos entre tomada de preços 
e concorrência públicas, para compras e serviços; e concorrência pública, para obras.

 

Assim sendo, sugerimos ao Colegiado a edição de norma regulamentadora específica, que, além da 
alçada, estabeleça critérios e procedimentos de controle prévio das licitações realizadas pelo Estado. 
Posteriormente, caberia às Coordenadorias de Controle Externo providenciar a alocação de recursos 
humanos da área jurídica para a tarefa específica de acompanhamento prévio e concomitante das 
licitações.

 

 

CAPÍTULO VII
 

CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS PARA A SELEÇÃO DA AMOSTRA PARA A 
AUDITORIA E PEÇAS PROCESSUAIS A SEREM ESPECIALMENTE EXAMINADAS PELO 

AUDITOR
 

Sumário: 1. Critérios para a Seleção da Amostra. 2. Peças Processuais a Serem Especialmente 
Examinadas pelo Auditor.
 



1. Critérios para a Seleção da Amostra
 

A Resolução Regimental nº 012/1993 do TCE, em seu art. 50, § 1º, determina os critérios a serem 
observados pelo auditor para o estabelecimento da amostra a ser utlizada durante o exame. Assim, 
temos:  volume  de  investimentos;  repercussão  sobre  a  economia  e  sua  utilidade  social;  área 
geográfica  abrangida  e  segmentos  sociais  atendidos;  relação  custo/benefício,  cronograma  de 
execução e efeitos sobre o perfil da dívida pública; conexão com outros programas governamentais; 
existência  de  gestores  identificados  como  responsáveis  pela  execução  de  diversos  programas 
governamentais (art.66).

 

2. Peças Processuais a Serem Especialmente Examinadas pelo Auditor
 

O art. 69 da Resolução Regimental nº 012/1993 apresenta um elenco, ainda que não exaustivo, das 
peças do processo de licitação que, em especial, devem ser examinadas pelo auditor. São as que se 
seguem.

 

a. O Edital 
O  edital,  instrumento  convocatório  que  estabelece  as  condições  de  participação  na 
licitação, tratando-se de norma interna reguladora de todo o procedimento, que vincula 
e  restringe  a  Administração  e  os  proponentes  às  suas  cláusulas,  deve  ser  datado, 
rubricado em todas as folhas pela autoridade competente que o expediu, permanecendo 
no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para a sua 
divulgação  e  fornecimento  aos  interessados.  Não  podendo,  por  outro  lado,  conter 
dispositivos  que  comprometam,  restrinjam  ou  frustem  o  caráter  competitivo  da 
licitação,  na  forma  da  lei;  ou  estabelecer  preferências  e  distinções  em  razão  da 
naturalidade,  sede  ou  domicílio  dos  licitantes  ou  de  qualquer  outra  circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do futuro contrato.

Cabe ressaltar que o art. 42 da Lei nº 8.666/93 dispõe que as licitações internacionais 
devem ter seu edital ajustado às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e 
às exigências dos órgãos competentes, como poderá ser verificado no item específico 
deste trabalho, onde será abordado o tema.

O auditor deve verificar a existência das seguintes peças, indispensáveis à sua regularidade quanto à 
forma:

a. Preâmbulo: parte introdutória da peça, que deve conter: número do processo e do edital; 
nome da entidade requerente; a modalidade e o tipo de licitação; local, dia e hora para 
recebimento e abertura dos envelopes da habilitação e das propostas de preços; a norma 
legal que rege o processo e regime de execução. 

b. Objeto: refere-se à descrição, sucinta e clara, do objeto de licitação, em conformidade com o 
solicitado. 

c. Habilitação: que consiste nas exigências preliminares para participar da licitação, 
restringindo-se à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação 
econômico-financeira (arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93). 

d. Forma de Apresentação da Proposta: ou o estabelecimento da forma na qual deverá ser 
apresentada a proposta de preços, que deve ser clara e objetiva. 

e. Prazo: determinação do prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do 
evento, para entrega de bens ou conclusão de serviços e obras, bem como para a assinatura 



do Contrato ou retirada de instrumento substituto. 
f. Julgamento: expressão dos critérios estabelecidos para julgamento das propostas, com 

disposições claras e parâmetros objetivos. 
g. Sanções: apresentação detalhada das sanções cabíveis decorrentes de descumprimento das 

obrigações assumidas pelo licitante vencedor. 
h. Anulação e Revogação: o edital deve conter os casos de revogação ou anulação da licitação. 
i. Impugnação ao edital e Recursos: exposição das possibilidades de impugnação ao edital e a 

interposição de recurso contra atos da Comissão de Licitação. 
j. Informações e Esclarecimentos: relativos ao local, horário e meios de comunicação 

disponíveis para fornecimento de informações e esclarecimentos sobre o edital e a licitação. 

l. Pagamento: detalhamento das condições de pagamento. 
m. Reajuste: consiste na definição de critérios de reajuste, de valores dos créditos que deverão 

retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou 
setoriais, desde a data prevista para a apresentação da proposta ou do orçamento a que esta 
se referir, até a data do adimplemento de cada parcela. 

n. Prorrogação: o edital deve conter clásusula que preveja a prorrogação dos prazos 
contratuais. 

o. Penalidades: as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Estadual nº 4.660/86 
devem estar contidas no edital. 

p. Outras indicações específicas ou peculiares do certame. 

 

O auditor deve observar a possível existência de exigências de habilitação que sejam desnecessárias 
à participação no certame licitatório, e em descompasso com o que se pretende contratar, pois ao 
buscar-se supostamente a proteção dos interesses da Administração, com a previsão de exigências 
exageradas, poder-se-á estar impedindo a ampliação do universo de licitantes e, em conseqüência, 
criando um óbice ao alcance da finalidade precípua da licitação que é a de selecionar a proposta 
mais vantajosa para a Administração. Atitudes como tais, além de afastar licitantes capazes, poderão 
criar  a  aparência  de que o certame acha-se  dirigido a  um ou outro  participante.  Outrossim,  as 
exigências alusivas à formulação das propostas não podem estar dissociadas daquilo que realmente 
se  pretende,  pois  exigências  que a  nada  se  prestam ou que  não atendem a  qualquer finalidade 
específica são condutas inaceitáveis.

 

Vale lembrar o direito de todo licitante ou qualquer pessoa física ou jurídica, de representação junto 
ao TCE, diante de irregularidade em algum item do edital. Bem assim, que o TCE, até o dia anterior 
à data prevista para a abertura dos envelopes, poderá requisitá-lo, com outros elementos completos, 
para proceder ao seu exame prévio. Em tal hipótese, o Tribunal também determinará a suspensão do 
procedimento licitatório, até que decida o processo, concluindo por determinar retificação nos itens 
em  que  houver  irregularidade  ou,  em  não  havendo,  cancelar  a  suspensão,  podendo  o  órgão 
continuar o normal procedimento.

 

a. O mapa de apuração das propostas 

No mapa de apuração das propostas, o auditor poderá conferir sua adequação aos termos da 
proposta de preços, bem como verificar se, quanto ao critério de menor preço, foi escolhido 
o fornecedor que melhor atende às disposições normativas.

 

b. Pareceres técnicos dos órgãos competentes, atas, relatórios e deliberações da Comissão 
de Licitação 

 



Após definição do conteúdo desejável e adequado à licitação que se pretende instaurar, a 
comissão  de  licitação  deve  submeter  todo  o  processo  e  as  minutas  de  instrumento 
convocatório e do contrato ao exame dos ógãos técnicos específicos, notadamente do órgão 
jurídico  da  entidade  licitadora  para,  à  luz  das  disposições  legais  vigentes,  verificar  sua 
adequação. A análise jurídica encontra-se imposta no parágrafo único, do art.  38, da Lei 
8.666/1993. Trata-se de ato de suma importância, incluída na fase interna da licitação.

 

Estando o procedimento regularmente aprovado pelo órgão jurídico competente, poder-se-á, 
então, definir a data de abertura do certame e dar início à fase externa da licitação, o que se 
fará em conformidade com as regras que se acham inseridas no art. 21 da Lei 8.666/1993, ou 
seja, extrair-se-á um resumo do edital e se fará publicar este, uma vez na imprensa oficial e 
uma vez  em jornal  diário  de  grande circulação no local  em que estar-se-á  realizando a 
licitação.

 

Nas atas devem estar contidas: a composição da mesa julgadora; o registro da presença do 
presidente, dos respectivos membros e da secretária (e a sua lavra), bem como todos os fatos 
ocorridos  durante  as  sessões.  Nela  devendo  constar  também  o  nome  dos  participantes 
presentes, assim como, consignar os que adquiriram o edital e não compareceram.

 

As deliberações da comissão (em especial aquelas relativas à habilitação, classificação e 
adjudicação), bem como de homologação pela autoridade competente, também são peças 
importantes  para  exame.  Cabe  ressaltar  a  necessidade  da  aposição  da  assinatura  do 
presidente da comissão em todos os documentos do processo.

 

c. Os atos de adjudicação e homologação do objeto licitado 

A adjudicação  decorre  do  julgamento  das  propostas  pela  comissão,  após  o  decurso  dos 
prazos  recursais,  devendo  o  processo  respectivo  ser  encaminhado  à  autoridade  para 
deliberação quanto à homologação ou não do resultado. Homologar, portanto, consiste na 
ratificação e decisão final da autoridade competente acerca do procedimento licitatório.

 

d. Os recursos interpostos e respectivas manifestações e decisões 

A lei 8.666/1993, em seu art. 109, prevê os recursos administrativos cabíveis dos atos decorrentes 
da licitação e do contrato,  quais  sejam: recurso,  representação e  pedido de reconsideração,  que 
somente podem ser interpostos por quem tem legítimo interesse, justificador do ingresso do recurso, 
na licitação, no contrato ou cadastramento. Assim, temos, por exemplo: o licitante inabilitado pela 
comissão de licitação (art. 109, I, "a"); o interessado que teve indeferido o pedido de inscrição em 
registro cadastral, sua alteração ou cancelamento pela competente comissão de cadastramento. Em 
princípio, pois, somente os envolvidos direta ou indiretamente podem recorrer, ressalvados, porém, 
os concernentes ao controle externo. Cabendo ressaltar que os efeitos dos recursos retroagem à data 
do ato recorrido.

 

Conforme previsão contida no art. 109, inciso I, os recursos podem ser interpostos até cinco dias 
úteis, após o ato que o motivou, que pode ser a partir da ciência da lavratura da Ata ou a partir da 
intimação.

 



As alíneas de "a" a "f" do mesmo inciso relacionam os casos em que cabem recurso hierárquico, ou 
seja:

a. habilitação ou inabilitação do licitante; 
b. julgamento das propostas; 
c. anulação ou revogação da licitação; 
d. indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento; 
e. rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79; 
f. aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

 

Estabelece ainda o art. 109, inciso II, a representação no prazo de cinco dias úteis da intimação da 
decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

 

Os  recursos  administrativos,  enquanto  concernentes  à  autotutela  administrativa,  são  alvo  do 
princípio  da  pluralidade  de  instâncias,  segundo  o  qual  é  permitido  à  Administração  Pública  a 
revisão de seus próprios atos, quando ilegais,  inconvenientes ou inoportunos. Prevê o Supremo 
Tribunal  Federal,  em sua  Súmula  473.  "(...)  a administração  pode  anular  seus  próprios  atos,  
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada,  
em todos os casos, a apreciação judicial.".

 

Haverá tantas instâncias administrativas quantas autoridades forem com atribuições superportas na 
estruturação hierárquica. Por conseguinte, o licitante que se sentir lesado em decorrência de decisão 
administrativa,  pode  ir  propondo  recursos  hierárquicos  até  chegar  à  máxima  autoridade  da 
organização administrativa.

 

Recursos administrativos, latu sensu, em termos de licitação, são os instrumentos instauradores do 
processo de reexame interno de ato, decisão ou comportamento da entidade licitante. Com esse fim 
específico, aparecem as petições de recurso, de representação e de pedido de reconsideração.

 

A lei explicita os prazos para a interposição de recursos, com vistas à segurança jurídica. Assim, sob 
pena de decadência, devem ser impetrados nos prazos fixados. Uma vez interposto o recurso, o fato 
deverá ser comunicado aos demais licitantes, que também poderão impugná-lo em igual prazo.

 

O recurso será dirigido à autoridade superior à que praticou o ato recorrido (e por meio desta, que 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado). Nesta hipótese, a decisão deve ocorrer também em prazo igual, contado 
do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade, conforme prevê o § 4o do art. 109.

 

Impugnação do edital
 

A impugnação dos editais, considerado recurso latu sensu, encontra-se disciplinada no art. 41, § 1º, 
2º e 3º, da Lei de Licitações, que estabelece o sujeito ativo e o momento apropriado. A lei prevê que 
qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade na aplicação 
da lei, devendo ingressar com o respectivo pedido até cinco dias úteis antes da data fixada para a 



abertura dos envelopes de habilitação, decaindo do direito o licitante que não o fizer até o segundo 
dia útil antecedente à abertura dos envelopes de habilitação em concorrência pública, ou à abertura 
dos envelopes com as propostas. É importante frisar que a impugnação não impedirá o licitante de 
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

 

Recurso hierárquico
 

Denomina-se recursos hierárquico o meio para a revisão do ato de subordinado por autoridade 
superior.  A petição respectiva deve expor os fatos,  indicando o direito supostamente violado, e 
requerendo a providência restauradora. Os documentos pertinentes, adequados e comprovadores das 
alegações devem estar anexos à peça.

 

Com relação aos efeitos, a lei dispõe, verbis:

"Art. 109. Omissis.

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou  
da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

b) julgamento das propostas;

(...)

§ 2o O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá  
efeito  suspensivo,  podendo  a  autoridade  competente,  motivadamente  e  
presentes  razões  de  interesse  público,  atribuir  ao  recurso  interposto 
eficácia suspensiva aos demais recursos."

 

Portanto,  a  lei  prevê  o  efeito  suspensivo  apenas  para  os  dois  casos  acima,  e  autoriza  a 
Administração a atribuir eficácia suspensiva aos demais casos apenas quando presentes razões de 
interesse público comprovadas.

 

Hely Lopes, nos ensina, verbis:

"O  recurso  administrativo  com efeito  suspensivo  produz  de  imediato,  a  
nosso ver, duas conseqüências fundamentais: o impedimento da fluência do 
prazo  prescricional  e  a  impossibilidade  jurídica  de  utilização  das  vias  
judiciárias para ataque ao ato pendente de decisão administrativa.".

 

 

Representação
 



A representação encontra-se prevista no inciso II do art. 109 da Lei, que deve ser 
interposta no prazo de cinco dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto 
da licitação ou do contrato, de que não caiba recursos hierárquico. Interposto, o recurso 
será também comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 
cinco dias úteis. 

 

Pedido de reconsideração
 

É cabível com relação a ato superior (Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, 
conforme o caso), em hipóteses de aplicação da pena de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração. Deve ser interposto pela pessoa a quem alcançou a punição, com 
prazo de dez dias úteis contados a partir da intimação do ato. Apenas terá efeito suspensivo se desse 
modo for recebido.

a. Cópia do ato de dispensa de licitação 

 

A lei apresenta um elenco exaustivo de dispensas de licitação, em que o 
legislador autoriza a contratação direta para casos indicados no art. 24 da Lei 
8.666/1993. Entretanto, ao analisar o ato de dispensa, o auditor deve estar atento 
para o atendimento às condições mínimas exigidas para contratações mediante 
tais prerrogativas. Destaca-se a necessidade de justificação e comunicação à 
autoridade superior, no prazo de três dias, para ratificação e publicação no Diário 
Oficial, no prazo de cinco dias, como condição para eficácia dos atos relativos às 
dispensas descritas nos parágrafos 2o e 4o do art. 17 e nos incisos III a XXIV do 
art. 24, e a observância, na sua instrução processual, da presença da 
caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa 
(quando for o caso); a razão da escolha do fornecedor ou executante; a 
justificativa do preço, e o documento relativo à aprovação dos projetos de 
pesquisa aos quais os bens serão alocados. 

  

b. Compatibilidade dos preços com os praticados no mercado 

A  compatibilidade  dos  preços  está  diretamente  relacionada  com  os  princípios  da 
economicidade e da proposta mais vantajosa para a Administração.

 

Como dito anteriormente, o Administrador tem o dever de zelar pelo erário, devendo buscar 
a melhor relação custo-benefício,  a fim de evitar desperdício dos recursos do Estado. A 
avaliação da compatibilidade tem como objetivo minimizar os preços das aquisições, a fim 
de racionalizar os recursos a serem utilizados.

 

c. A regularidade do processo de licitação 

Os atos da licitação devem ser reunidos em processo administrativo previamente instaurado nos 
moldes previstos no art. 38 da Lei, que prevê que o procedimento da licitação será iniciado com a 
abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a 
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa.



 

A partir  do  pedido  formulado  pela  unidade  interessada,  devidamente  visado  pela  autoridade 
competente, com a indicação sucinta do objeto a ser licitado e indicação da existência de recursos 
orçamentários para a realização da despesa, e após pronunciamento da assessoria jurídica, será o 
processo  autuado  e  com  suas  folhas  devidamente  numeradas  cronológica  e  seqüencialmente, 
devendo  ser  identificado  mediante  registro  próprio  realizado  em  protocolo.  O  processo 
administrativo deverá conter todas as peças relativas aos atos praticados pela comissão, além das 
encaminhadas pelos licitantes e pronunciamentos dos demais órgãos.

 

Em especial, o auditor deverá verificar a existência das seguintes peças processuais, na forma acima 
indicada:

a) relativas à fase interna:

• solicitação da unidade interessada, com a indicação sucinta do objeto a ser licitado; 

• estimativa de custos; 
• indicação do recurso orçamentário para a despesa; 
• definição da modalidade licitatória; 
• autorização da autoridade competente para a realização da licitação; 
• edital e seus anexos e minuta do contrato; 
• exame e aprovação prévia do edital e da minuta do contrato pela assessoria jurídica do órgão 

ou unidade. 

 

Nas licitações no âmbito do Poder Executivo Estadual, que objetivem a contração de empresa para 
prestação de serviços de conservação e limpeza, e de guarda e vigilância, os editais e minutas dos 
contratos  (parte  integrante  do  edital)  devem  seguir  os  padrões  estabelecidos,  editados  pela 
Coordenação Central de Licitação, da Secretaria de Administração (SAEB), adaptando-o às suas 
necessidades, devendo ser apreciado da respectiva assessoria jurídica.

 

b) relativos à fase externa:

• comprovante das publicações do edital resumido, ou da entrega do convite; 
• original das propostas e dos documentos que as instruírem; 
• atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora; 
• pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, quando for o caso; 
• impugnações e recursos eventualmente apresentados; 
• ato de adjudicação do objeto; 
• ato de homologação; 
• despacho de anulação ou revogação, quando for o caso; 
• termo do contrato ou instrumento equivalente; 
• outros comprovantes de publicações; 
• outros documentos relativos à licitação. 

 

CAPÍTULO VIII
 

AS LICITAÇÕES REALIZADAS COM RECURSOS INTERNACIONAIS – AS NORMAS DO 
BIRD



 

Sumário: 1.  Introdução.  2.  Breve Histórico.  3.  As Diretrizes do Banco.  4.  As Modalidades 
Estabelecidas  pelo  BIRD.  4.1.  Licitação  Pública  Internacional  (ICB).  4.2.  Licitação 
Internacional Limitada (LIB). 4.3. Licitação Pública Nacional (NCB). 4.4. Licitação Pública 
Local. 4.5. Convite Internacional e Local (International and Local Shopping). 4.6. Contratação 
Direta.  4.7.  Execução  Direta.  5.  Revisão  do  BIRD  sobre  Decisões  em  Procedimentos 
Licitatórios. 6. Seleção de Consultores.
 

1. Introdução
Os profissionais do TCE, encarregados das auditorias em licitações de projetos financiados pelo 
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) ou Banco Mundial, muito vêm se 
debruçando em estudos acerca das normas que regem as licitações para aquisição de bens e serviços 
oriundos dos respectivos recursos.

 

A seguir encontram-se apresentados sinteticamente alguns aspectos importantes relacionados com o 
Banco, extraídos das suas diretrizes (Guidelines Procurement under bird Loans and Ida Credits), 
notadamente no que pertine às licitações que envolvem aquisição de bens, serviços e obras, além de 
contratação de consultores, com recursos oriundos do mesmo.

 

2. Breve Histórico
O Banco  Internacional  de  Reconstrução  e  Desenvolvimento  (BIRD)  foi  concebido  em Bretton 
Woods, Estado de Novo Hampshire, nos Estados Unidos, com vistas à reconstrução da Europa após 
a II Guerra Mundial.

 

Trata-se de um organismo multilateral internacional, que objetiva auxiliar países não desenvolvidos, 
mediante transferência de recursos financeiros, com vistas ao financiamento de projetos sociais e de 
infra-estrutura, tais como saneamento, irrigação, habitação e educação. Para tanto, estabelece suas 
normas próprias.

 

O Grupo é constituído por cinco instituições estreitamente relacionadas:

• BIRD - Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento; 
• AID - Associação Internacional de Desenvolvimento; 
• IFC- Corporação Financeira Internacional; 
• AMGI - Agência Multilateral de Garantia de Investimentos; 
• CIADI - Centro Internacional de para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos. 

 

O Brasil, a partir da assinatura do Tratado que criou o BIRD, ratificado mediante o Decreto-Lei nº 
8.479/1945 e Decreto nº 21.177/1946, tornou vigentes no Estado Brasileiro as normas que regem os 
acordos de financiamento. A partir  da assinatura do tratado,  tem recorrido a  financiamentos do 
BIRD para a realização de diversos projetos.

 

Dentre essas cinco instituições, ao nosso estudo interessa maior compreensão acerca do papel do 
BIRD, principal organismo multilateral internacional de financiamento do desenvolvimento social e 
econômico, formado por 183 países-membros, entre os quais o Brasil,  onde vem atuando desde 



1949, quando foi firmado o primeiro acordo de empréstimo, no valor de US$ 75 milhões, destinado 
à área de energia e telecomunicações. Desde então, já foram efetivadas mais de 380 operações de 
crédito, que somam mais de U$ 33 bilhões.

 

1. As Diretrizes do Banco 

As licitações e outras atividades de implementação dos projetos financiados pelo Banco Mundial 
são  de  responsabilidade  dos  mutuários,  através  das  respectivas  unidades  de  gerenciamento  dos 
projetos.

 

Conforme acordo internacional aceito pelo Brasil, as licitações e contratações desses projetos são 
regidas sob as regras do Banco Mundial, que acompanha e supervisiona esses procedimentos de 
acordo com os respectivos acordos de empréstimo, indicando sua não objeção a contratações e 
compras, editais e outras informações oficiais sobre licitações são publicadas em jornais de grande 
circulação e, caso incluam concorrência internacional, no jornal Development Business da ONU e 
no portal da Internet dgMarket (ambos em inglês).

 

Para aquisições de bens e serviços (incluindo de consultoria) com recursos provenientes do BIRD 
foram traçadas  duas  diretrizes,  que  objetivam informar  os  executores  dos  projetos,  acerca  das 
providências a serem tomadas para sua execução, em conformidade com as relações jurídicas entre 
o mutuário e o Banco Mundial, reguladas nos termos de acordo firmados:

 

• Diretrizes para aquisições no âmbito de empréstimos do BIRD e créditos da AID; 

• Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial. 

 

As diretrizes devem ser observadas pelos tomadores de empréstimo (e pelo próprio Banco, como no 
caso das licitações), as quais devem ser acatadas, sob pena de o acordo não ser aprovado.

O texto integral das três diretrizes pode ser consultado através do portal  www.worldbank.org, ou 
pelo site http//www.obancomundial.org .

 

O Banco, em regra, oferece financiamento apenas parcial do custo total do projeto. Não obstante a 
possibilidade  de  adoção de  outros  procedimentos,  o  BIRD recomenda que os  procedimentos  a 
serem utilizados atendam às normas vigentes, com vistas à eficiência, e que os serviços e bens 
apresentem qualidade satisfatória e compatíveis com as características do projeto; que obedeçam ao 
prazo de entrega ou de finalização; e que sejam realizados a preços econômico-financeiramente 
viáveis para o projeto.

 

Outra  questão  merecedora  de  destaque  consiste  na  elegibilidade,  pois  os  recursos  provenientes 
acordos de empréstimo somente podem ser desembolsados à conta de bens e obras fornecidos por 
pessoas ou empresas oriundas de países membros do Banco, bem como, que os bens devem ser 
produzidos ou originários desses países. Desse modo, fornecedores não originários desses países 
serão desqualificados nas licitações para aquisições financiadas total ou parcialmente pelo BIRD.

 

O Banco Mundial faculta aos fornecedores nacionais a apresentação de propostas individualmente 
ou em  joint ventures  com empresas estrangeiras. Todavia, não é admitida a inclusão nos editais 

http://www.worldbank.org/


condições que exijam  joint  ventures  ou outras formas de associação obrigatória entre empresas 
nacionais e estrangeiras.

 

O BIRD estabelece que, em casos onde a concorrência pública seja a modalidade apropriada, mas, 
ainda assim, o mutuário queira realizar  sua contratação direta,  este procedimento é passível de 
aceitação pelo BIRD, desde que o mutuário atente para o fato de que a aquisição será considerada 
inelegível  para  financiamento  com recursos  do  Banco,  e  que  esta  não  poderá  afetar  de  forma 
significativa a implementação do projeto em termos de custo, qualidade e prazo.

 

Cabe salientar que o Banco Mundial revisa todos os processos de aquisição, a fim de assegurar sua 
consonância com os procedimentos acordados.

 

Para as licitações realizadas com recursos do BIRD, podem participar apenas empresas originárias 
de países membros.

A fim idenficiar tal pré-requisito, o auditor deverá verificar:

• O país de constituição da empresa e operação efetiva; 
• O país que sedia a empresa; 
• A nacionalidade dos que possuem ao menos 51% do capital da empresa; 
• Inexistência de pagamento de parte predominante dos lucros a pessoas originárias de países 

não elegíveis; 
• Se o mínimo de 80% do pessoal empregado em determinado projeto pertencem a países 

elegíveis. 

 

4. As Modalidades Estabelecidas pelo BIRD 

 

O Banco Mundial prevê quatro modalidades de licitação:

• Licitação Pública Internacional (ICB); 
• Licitação Internacional Limitada (LIB); 
• Licitação Pública Nacional (NCB); 
• Licitação Pública Local. 

 

Estas  licitações são baseadas no SAR – Staff  Appraisal  Report,  ou relatório sobre  o projeto,  e 
encontram-se  detalhadamente  explicadas  nas  referidas  diretrizes,  que  todo  auditor  deve  ter 
conhecimento do seu conteúdo, a fim de tornar seu traballho mais eficaz.

 

1. Licitação Pública Internacional (ICB) 
Para a realização da Licitação Pública Internacional (ICB), o Banco Mundial exige a publicação do 
Aviso  Geral  de  Aquisição  (general  procurement  notice).  Devem  também  ser  notificados  os 
representantes  locais  de  países  relacionados  com possíveis  fornecedores.  O BIRD exige  que  a 
língua utilizada nos documentos da licitação sejam as mesmas usadas nas transações comerciais 
internacionais (inglês, francês ou espanhol). Devem estar indicadas as moedas a serem utilizadas 
pelos licitantes na formulação de sua proposta de preço, bem como devem ser indicadas as formas 
de conversão do preço expresso em moedas diferentes numa moeda única. Além disso, deve estar 
declarada a possibilidade da apresentação do preço proposto na moeda do país licitante ou em 



moeda de uso no comércio internacional.

 

Os editais de licitação devem indicar claramente o tipo de contrato a ser celebrado bem como conter 
as disposições contratuais apropriadas.

 

Em resumo, as licitações públicas internacionais possuem as seguintes características:

• Publicação do aviso geral de aquisição (General Procurement Notice); 
• Notificação dos possíveis fornecedores; 
• Documentação apresentada em inglês, francês ou espanhol; 
• Indicação da moeda ou moedas a serem utilizadas nas propostas de preços; 
• Indicação da forma de conversão de preço expresso em moedas diferentes; 
• Declaração de que o preço proposto pode ser expresso em moeda, tanto do país onde será 

realizada a licitação, como outras de uso no comércio internacional. 

 

4.2. Licitação Internacional Limitada (LIB)
A Licitação Internacional Limitada (LIB) é, essencialmente, a ICB mediante convite direto, sem 
ampla  divulgação.  Pode  ser  a  modalidade  de  aquisição  apropriada  na  presença  das  seguintes 
condições:

a. valores reduzidos do contrato; 
b. limitado número de fornecedores; 
c. presença de outras condições excepcionais que justifiquem a alteração dos procedimentos de 

uma ICB típica. 

 

Na LIB, os mutuários solicitam propostas com base em lista de possíveis fornecedores, ampla o 
suficiente para assegurar preços competitivos. Da referida lista devem constar todos os fornecedores 
disponíveis  na  hipótese  de  haver  apenas  um número  limitado.  Ressalvadas  as  disposições  em 
matéria de preferências domésticas e publicidade, os demais procedimentos da ICB são aplicáveis à 
LIB.

 

A principal característica da licitação internacional limitada reside no fato de sua divulgação ser 
efetuada mediante convite (daí a limitação de sua abrangência). Os documentos da licitação devem 
ser editados nos idiomas aceitos pelo BIRD. Para a aquisição de bens, deve haver a indicação de 
que a moeda é a do país de origem do licitante ou livremente conversível. Já para a licitação para 
obras,  deve  ser  utilizada  a  a  moeda  corrente  local.  Afinal,  não  pode  existir  preferência  para 
empresas locais.

 

4.3. Licitação Pública Nacional (NCB)
 

A NCB é o procedimento normalmente  utilizado para  licitações públicas  no país  do mutuário, 
podendo ser a forma mais eficiente e econômica de aquisição de bens ou obras que provavelmente 
não atraiam o interesse de licitantes estrangeiros. Para que seja admitida em aquisições financiadas 
pelo Banco, os procedimentos da NCB devem ser submetidos à revisão e modificação, a fim de 
assegurar  sua  economia,  eficiência,  transparência  e,  no plano geral,  adequação às  diretrizes  do 
Banco.



 

A NCB pode ser a melhor escolha na ocorrência de contratos cujos valores são reduzidos, se as 
obras encontram-se geograficamente dispersas ou são esparsas no tempo, quando as obras implicam 
na utilização de mão-de-obra intensiva,  ou os  bens ou obras são disponíveis  no local  a preços 
inferiores aos oferecidos no mercado internacional.

 

A publicação do Aviso Geral  de Licitações não é  exigido para a  NCB, podendo a publicidade 
limitar-se à imprensa nacional ou Diário Oficial. Os editais podem ser redigidos no idioma oficial 
do país e a moeda local é, geralmente, adotada para os fins de licitação e pagamento.

 

Os métodos utilizados na avaliação de propostas e adjudicação do objeto do contrato deverão serão 
informados a todos os licitantes.

 

4.4. Licitação Pública Local
 

Nessa modalidade é desnecessária a publicação do Aviso Geral de Aquisição, podendo se restringir 
a anúncio na imprensa local.  O mutuário não é obrigado a notificar os representantes locais de 
países  relacionados com possíveis fornecedores,  devendo,  entretanto,  permitir  a  participação de 
empresas estrangeiras na licitação, se manifestado o interesse, de acordo com os procedimentos 
locais de licitação. O BIRD faculta o uso da língua local para esta modalidade, porém determina o 
uso da mesma moeda para efeito da licitação e pagamento.

 

4.5. Convite Internacional e Local (International and Local Shopping)
 

Esta  modalidade  é  a  mais  utilizada  para  pequenas  aquisições  e  obras,  no  limite  de  preços 
preestabelecido.

 

4.6. Contratação Direta
 

A contratação  direta,  assim como prevê  a  norma  nacional,  consiste  em exceção  à  regra,  e  se 
restringe às seguintes situações, conforme as diretrizes do Banco:

a. contrato de bens ou obras em vigor, adjudicado de acordo com procedimentos aceitos pelo 
Banco, estendido para bens ou obras adicionais de natureza similar. Nesses casos, o Banco 
deve estar convencido de que nenhuma vantagem poderia ser obtida com a adoção de 
competição adicional e que os preços do contrato aditado são razoáveis. Na hipótese de ser 
possível prever o aditamento, disposições regulamentares deverão ser incluídas no contrato 
original; 

 

b. padronização de equipamento ou de peças de reposição objetivando compatibilizá-los com o 
equipamento existente pode justificar aquisições adicionais do fornecedor original. Para que 
essas compras sejam justificadas, o equipamento original deve ser adequado, a quantidade 
de novos itens deve, em geral, ser menor do que a existente, o preço deve ser razoável e as 
vantagens oferecidas por outra marca ou fonte de equipamento devem ter sido analisadas e 
aceitas pelo Banco; 



 

c. ser o equipamento necessário patenteado, só podendo ser obtido de uma única fonte; 

 

d. o contratado responsável por um determinado processo requer a compra de itens essenciais 
de um determinado fornecedor como condição de garantia de desempenho; 

 

e. em circunstâncias excepcionais, tais como as decorrentes de desastres naturais. 

 

4.7. Execução Direta
 

A execução direta, mediante utilização de pessoal e equipamento próprios do mutuário, talvez seja o 
único método prático de execução de certos tipos de obra.

 

A adoção desse método pode ser justificado nas hipóteses de o volume de obras envolvido não 
poder ser antecipadamente definido; a reduzida dimensão, distribuição geográfica ou localização 
remota das obras torna improvável a apresentação de propostas a preços razoáveis por empresas de 
construção; ser necessário que a obra seja executada sem interrupção das operações em andamento; 
os riscos de interrupção inevitável da obra sejam melhor absorvidos pelo mutuário do que pelo 
empreiteiro; e na existência de situações de emergência que requeiram pronta atenção.

 

5. Revisão do BIRD sobre Decisões em Procedimentos Licitatórios
 

Segundo  as  suas  diretrizes,  o  Banco  procederá  à  revisão  dos  editais  de  licitação,  inclusive  de 
pacotes de licitações, os procedimentos aplicáveis e respectivo cronograma, tendo em vista garantir 
sua adequação ao contido nas suas diretrizes, bem como com o programa de implementação e o 
cronograma de desembolsos proposto. O mutuário informará prontamente ao Banco a respeito de 
atrasos  e/ou outras  modificações na programação do processo de aquisições que possam afetar 
significativamente a oportuna e bem sucedida implementação dos contratos relativos ao projeto, 
ajustando com o Banco as medidas corretivas necessárias.

 

Antes  da expedição dos avisos  de licitação,  o  mutuário deverá submeter  à  análise  do Banco a 
minuta dos editais, juntamente com a descrição dos procedimentos de divulgação a serem utilizados 
na licitação.

 

6. Seleção de Consultores
As Diretrizes do Banco Mundial relativas à seleção e contratação de consultores requerem que, na 
seleção  de  Consultores,  sejam  utilizados,  sempre  que  possível,  os  Padrões  de  Solicitação  de 
Propostas do Banco (SDP), documento que serve de Padrão de Solicitação de Propostas (SDP), 
aplicável  aos  métodos  de  seleção  de  consultores  descritos  nas  Diretrizes,  ou  seja,  na  Seleção 
Baseada  na  Qualidade  e  Custo  (SBQC),  Seleção  Baseada  na  Qualidade  (SBQ),  Seleção  com 
Orçamento Fixo, Seleção de Menor Custo, Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores e na 
Seleção a partir de Uma Única Proposta.

 



CAPÍTULO IX
 

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA
 

Procedimentos  de  auditoria,  conforme  leciona  Inaldo  Araújo,  "são  mecanismos  utilizados  pelo 
auditor para o obtenção de evidências ou provas de auditoria. Representam o conjunto de técnicas 
ou métodos que permitem ao auditor obter elementos probatórios de forma suficiente e adequada 
para fundamentar sua opinião ou elaboração do seu relatório. Parafraseando o autor, não há rigidez 
nos  procedimentos,  que  variam a  cada  auditoria,  a  fim  de  ajustarem-se  às  especificidades  do 
trabalho.

 

Assim, o presente trabalho apresenta, em anexo, um rol de procedimentos, cuja fonte primária é a 
Lei de Licitações, a partir de modelo extraído da Revista da Fundação Getúlio Vargas , em artigo de 
autoria de Robert Luther Salviato Detoni.

 

CONCLUSÃO
 

As questões abordadas neste trabalho servirão, certamente, para o amadurecimento das idéias acerca 
da importância de um exame mais aprofundado das licitações públicas, bem como do papel do 
auditor governamental no controle dos gastos públicos, por ser ele – a vertente técnica do controle 
jus-político – o responsável  direto pela fiscalização da Administração Pública,  na busca de um 
governo eficiente e eficaz.

O amadurecimento do controle pressupõe a integração entre o Governo e os entes fiscalizadores 
externos, a partir da sua sistematização.

O conceito da transparência encontra-se diretamente relacionado à probidade administrativa, pois 
apenas é escondido o que não se quer que seja mostrado. Assim, todo ato administrativo deve ser 
submetido ao controle, que deve absorver os principais aspectos: legalidade, legitimidade, ampla 
publicidade (visando à transparência), economia, dentre outros, se quisermos almejar a eficiência e 
a efetiva eficácia.

Faz-se necessária a integral compreensão do sentido da cidadania, para que as pessoas cobrem do 
Poder Público a consciência de que os governantes os representam.

Os administradores  públicos,  por sua vez,  devem basear  sua gestão nos  princípios  aplicáveis e 
devem estar conscientes da necessidade da apresentação de prestações de contas (aqui no sentido 
amplo), a fim de, mediante o controle, seja verificada a regular aplicação do erário.

"Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos  
termos desta constituição.". Esta norma significa que o poder pertence integralmente ao povo que, 
como único soberano, pode delegá-lo, com vistas à satisfação dos seus interesses.

Como visto anteriormente, diante da abundância de normas de controle, não se justifica estarmos 
alheios às ferramentas poderosas de que dispomos para a execução da importante tarefa de controlar 
os recursos públicos. Urge, por isso, buscar-se, a cada dia, o aperfeiçoamento dos controles, a fim 
de coibir condutas ilegais, ilegítimas, desonestas, imorais, dentre outras.

O papel  institucional  dos Tribunais de Contas  é de fundamental  importância na fiscalização da 
receita e da despesa pública, como Órgão autônomo e independente,  com membros dotados de 
garantias constitucionais, que lhes assegura as condições necessárias para desempenhar a missão de 
julgar com isenção e imparcialidade.



Para concluir, é importante frisar que a licitação consiste em regra formal, que alcança a todos os 
Poderes, de todas as esferas de governo, devendo ser a sua dispensa e inexigibilidade regras de 
exceção, a serem interpretadas restritivamente.

O auditor deve estar atento que o administrador público tem o dever de buscar direcionar seus atos 
ao interesse público, com vistas à preservação da res publicae.

 

ANEXO
 

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA APLICÁVEIS ÀS
LICITAÇÕES

 

 

 

 

 

ANEXO

 

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA APLICÁVEIS ÀS LICITAÇÕES

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

 

PROCEDIMENTOS FONTES DE 
CRITÉRIOS

Verificar se:

Os membros da comissão não estão impedidos. art.  9º,  caput e 
§ 3º

A comissão é composta por pelo menos três membros, sendo ao menos 
dois deles servidores qualificados, pertencentes aos quadros permanentes 
do órgão da administração responsável pela licitação.

art. 51, caput

No caso de comissão permanente:

• A investidura dos membros excedeu a um ano; 

art. 51, §4º



Não houve recondução da totalidade de seus membros para a mesma 
comissão no período subseqüente.

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO

 

PROCEDIMENTOS FONTES DE 
CRITÉRIOS

Verificar se:

Para iniciar a licitação, houve:

• Abertura de processo administrativo; 
• Autuação do processo; 
• Protocolo do processo; 
• Numeração do processo; 
• Autorização da licitação; 
• Indicação sucinta do objeto; 

• Indicação do recurso orçamentário para a despesa. 

Art. 38, caput

O processo contém:

• Edital/Convite e anexos, conforme o caso; 
• Comprovante de publicação de resumo de edital ou da entrega do 

convite; 
• Ato de designação da comissão de licitação, ou do leiloeiro 

administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite; 
• Original das propostas e documentos que as instruem; 
• Atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora; 
• Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, 

dispensa ou inexigibilidade; 
• Ato de homologação da licitação; 
• Ato de adjudicação do objeto; 
• Recursos eventualmente interpostos pelos licitantes e respectivas 

manifestações e decisões; 
• Despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o 

caso, fundamentado circunstanciadamente; 
• Termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso; 
• Exame prévio, pela assessoria jurídica da administração, de 

minutas de editais, contratos, acordos, convênios ou ajustes. 

Art.38:

Inciso I

 

Inciso II

 

Inciso III

Inciso IV

Inciso V

 

Inciso VI



• Autuação do processo. Inciso VII

Inciso VII

 

Inciso VIII

 

Inciso IX

Inciso X

 

Parágrafo único

Inciso III

 

 

 

EDITAL

 

PROCEDIMENTOS FONTES DE 
CRITÉRIOS

Verificar se:

A minuta do edital foi previamente examinada e aprovada pela assessoria 
jurídica da administração.

art.  38, 
parágrafo único

O original do edital está:

 

• Presente no processo; 
• Rubricado em todas as folhas; 
• Datado e assinado pela autoridade que o expediu. 

art. 40, § 1º

O  edital  foi  publicado,  com  antecedência,  pelo  menos  por  uma  vez 
(exceto para convite):

 



 

• No DOU, para obras financiadas por recursos federais ou 
garantidas por instituições federais; 

• No DOE, para entidades da administração estadual; 
• Em jornal de grande circulação no estado. 

 

Tendo  havido  modificação  no  edital  que  afetasse  a  formulação  das 
propostas, houve divulgação pela mesma forma anterior e reabriu-se o 
prazo inicialmente estabelecido.

Art. 21:

 

 

Inciso I

Inciso II

 

Inciso III

 

 

 

§ 4º

O preâmbulo do edital contém:

• Número de ordem em série anual; 

• O nome da repartição interessada e de seu setor; 
• A modalidade; 
• O regime de execução; 
• O tipo de licitação; 
• A menção que será regida pela Lei nº8.666/93, alterada; 
• O local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta; 
• O local, dia e hora para início da abertura dos envelopes. 

 

No edital há descrição sucinta e clara do objeto da licitação.

 

No edital há prazos e condições:

 

• Para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, 
conforme previsto no art. 64; 

• Para execução do contrato; 
• Para entrega do objeto da licitação. 

Art. 40:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inciso I

 

 

Inciso II



 

No edital há previsão de sanções para o caso de inadimplemento.

 

No edital há indicação do local onde poderá ser examinado e adquirido o 
projeto básico.

 

 

 

 

 

 

Inciso III

 

 

Inciso IV

 

 

EDITAL (CONTINUAÇÃO)

PROCEDIMENTOS FONTES DE 
CRITÉRIOS

Verificar se:

O edital contém indicação se há projeto executivo disponível na data da 
publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e 
adquirido.

 

No edital há indicação das condições para participação na licitação, em 
conformidade  com  os  arts.  27  a  31,  e  a  forma  de  apresentação  das 
propostas.

 

No  edital  há  critério  para  julgamento,  com  disposições  claras  e 
parâmetros objetivos.

 

No edital há indicação de locais, horários e códigos de acesso dos meios 
de  comunicação  à  distância  em  que  serão  fornecidos  elementos, 
informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para 

 

 

Inciso V

 

 

 

Inciso VI

 

 

Inciso VII



atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto.

 

No edital há indicação de condições equivalentes de pagamento entre 
empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações .

 

No  edital  há  critério  de  aceitabilidade  dos  preços  unitário  e  global, 
conforme o caso, sem a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos 
ou faixas de variação em relação a preços de referência,  ressalvado o 
disposto nos §§1º e 2º do art. 48.

 

No edital há critério de reajuste que retrate a variação efetiva do custo de 
produção (com ou sem adoção de índices específicos ou setoriais), desde 
a data prevista para apresentação da proposta, ou orçamento a que essa 
proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela.

Obs:  Essa  exigência  pode ser  dispensada para compras de 
entrega imediata (assim entendidas aquelas com prazo de 30 
dias para entrega a partir da apresentação da proposta, cf. art. 
40, §4º, I).

 

No  edital  há  indicação  dos  limites  para  pagamento  de  instalação  e 
mobilização  para  execução  de  obras  ou  serviços  que  foram 
obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou 
tarefas.

 

 

 

 

Inciso VIII

 

 

Inciso IX

 

 

 

 

Inciso X

 

 

 

 

 

 

 

Inciso XI

 

 

 

 



Inciso XIII

 

 

 

EDITAL (CONTINUAÇÃO)

PROCEDIMENTOS FONTES DE 
CRITÉRIOS

Verificar se:  

o edital há condições de pagamento, prevendo:

• Prazo de pagamento não superior a 30 dias, contados a partir da 
data final do período de adimplemento de cada parcela; 

• Cronograma de desembolso máximo por período, em 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros; 

• Critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, 
desde a data do efetivo pagamento. 

OBS.:  A atualização  pode  ser  dispensada  para  compra  de 
entrega imediata nas condições do art. 40, § 4º, II;

• Compensações financeiras e apenações por eventuais atrasos, 
bem como descontos por eventuais antecipações de pagamentos; 

• Exigência de seguros, quando for o caso. 

 

No edital há instruções e normas para os recursos previstos na Lei.

 

Fazem parte do edital, como anexo, conforme o caso:

• Projeto básico e/ou executivo; 

• Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 
unitários; 

• Minuta do contrato; 

• Especificações complementares e as normas de execução 

Inciso XIV:

 

Alínea a

 

Alínea b

 

 

 

Alínea c

 

 

Alínea d

Alínea e

 

 

Inciso XV

 



pertinentes à licitação. 

 

Caso haja a utilização de sistema informatizado de consulta direta para 
atender ao art. 32, § 2º, o mesmo está indicado no edital.

Art. 4º, §2º:

Inciso I

 

Inciso II

Inciso III

 

Inciso IV

art. 32, § 2º

 

 

 

LICITAÇÃO

 

PROCEDIMENTOS FONTES DE 
CRITÉRIOS

Verificar se:

A obra, serviço, inclusive de publicidade, compra, alienação, concessão, 
permissão ou locação da administração pública, contratada com terceiros 
foi precedida de licitação ou se encaixa nas exceções da lei.

Art. 22, caput

Não se usou outra modalidade de licitação senão as prescritas  na lei: 
concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão.

Art. 22, §8

O tipo de licitação, exceto na modalidade concurso, é o prescrito na lei: 
menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta.

Art. 45, §1º, e 
art. 45, §5º

Caso  o  tipo  de  licitação  seja  "melhor  técnica"  ou  "técnica  e  preço", 
utilizou-o, exclusivamente, para os serviços listados no caput do art. 46.

Art. 46, caput

Caso o tipo de licitação seja "melhor técnica", observou-se que:

• o instrumento convocatório fixa o preço máximo que a 

Art. 46, §1º



administração se propõe a pagar; 

• o instrumento convocatório explicita os procedimentos prescritos 
nos incisos I a IV do §1º do art. 46; 

• adotaram-se os procedimentos prescritos nos incisos Ia IV do §1º 
do art. 46. 

Caso o tipo de licitação seja "técnica e preço", observou-se que:

• o instrumento convocatório explicita os procedimentos exigidos 
no art. 46, §1º, I, e no art. 46, §2º, I e II; 

• Adotaram-se os procedimentos exigidos no art. 46, §1º, 1, e art. 
46, §2º, I e II. 

Art. 46, §2º

No caso de o valor estimado para a licitação ou para um conjunto de 
licitações  simultâneas  ou  sucessivas  ter  sido  superior  a  100  vezes  o 
limite de concorrência (art. 23, I, c), atenderam-se às exigências do art. 
39.

Art. 39

Todos  os  documentos  e  propostas  estão  rubricados  pelos  licitantes 
presentes e pela comissão.

Art. 43, §2º

 

 

LICITAÇÃO (Cont.)

 

PROCEDIMENTOS FONTES DE 
CRITÉRIOS

Há ata lavrada da abertura dos envelopes com a habilitação e com as 
propostas, assinada pelos licitantes presentes e pela comissão.

Art. 43, §1º

Não houve cobrança de taxas para a participação na habilitação. Art. 32, §5º

No  caso  de  concorrência  para  venda  de  bens  imóveis,  a  fase  de 
habilitação se limitou à comprovação do recolhimento da quantia de 5% 
da avaliação.

Art. 18, caput



Os documentos para habilitação foram apresentados em original ou em 
cópia autenticada (Por cartório ou por servidor), ou em publicação na 
imprensa oficial.

Art. 32, caput

Caso haja a apresentação de certificado de registro cadastral (§1º do art. 
36), observou-se que:

• ele substituiu os documentos enumerados nos arts. 28 a 31, 
quanto às informações disponibilizadas em sistema informalizado 
de consulta direta; 

• houve indicação do sistema informalizado de consulta no edital; 

• a parte que o apresentou declarou a superveniência ou não de fato 
impeditivo da habilitação. 

Art. 32, §2º

Caso  a  documentação  exigida  na  licitação  tenha  sido  substituída  por 
registro  cadastral  emitido por  órgão ou  entidade  pública,  observou-se 
que:

Art.  32,  §3º,  e 
Art. 34, §2º

• havia previsão no edital; Art. 32, §3º

• a validade é de um ano; Art. 34, caput

• os inscritos foram classificados por categorias, tendo em vista sua 
especialização, subdivididas em grupos, segundo a qualificação 
técnica e econômica avaliada pelos elementos constantes da 
documentação relacionada nos arts. 30 e 31. 

Art. 36, caput

A  documentação  relativa  à  habilitação  jurídica,  conforme  o  caso, 
consistiu em:

Art. 28:

LICITAÇÃO (Cont.)

 

PROCEDIMENTOS FONTES DE 
CRITÉRIOS

• cédula de identidade; Inciso I

• registro comercial, no caso de empresa individual; Inciso II



• ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 

Inciso III

• inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

Inciso IV

• Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

Inciso V

A  documentação  relativa  à  regularidade  fiscal,  conforme  o  caso, 
consistiu em:

Art. 29:

• prova de inscrição no cadastro individual de contribuintes (CIC) 
ou no nacional de pessoas jurídica (CNPJ); 

Inciso I

• prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

Inciso II

• prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 
na forma da lei; 

Inciso III

• prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

Inciso IV

A documentação relativa à qualificação técnica limitou-se a: Art. 30:

• registro ou inscrição na entidade profissional competente; Inciso I
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• comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 
e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para 
a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos. Obs.: Forma de apresentação no art. 30, § 1º; 

Inciso II

• comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto da licitação; 

Inciso III

• prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 
quando for o caso. 

Inciso IV

A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitou-se 
a:

Art. 31:

• balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três 
meses da data de apresentação da proposta; 

Inciso I

• certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

Inciso II

• garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e 
§1º do art. 56, limitada a 1% do valor estimado do objeto da 
contratação. 

Inciso III

Somente se exigiu documentação relativa a: Art. 27:

• habilitação jurídica; Inciso I

• qualificação técnica; Inciso II

• qualificação econômico-financeira; Inciso III
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• regularidade fiscal. Inciso IV

Havendo  permissão  de  participação  de  empresas  em  consórcio, 
atenderam-se os dispositivos do art. 33. Obs.: O §1º do art. 33 não se 
aplica ao caso do §6º, art. 32.

Art.  33,  incisos 
e §§

Caso tenha havido recurso por habilitação ou inabilitação de licitante, 
observou-se  o  prazo  de  cinco  dias  úteis  do  ato  da  administração, 
contados da intimação do ato ou da lavratura da ata. Obs.: No caso de 
convite, o prazo é de dois dias úteis.

Art. 109, I, a

art. 109, §6º

Caso tenha havido inabilitação de licitante. houve preclusão (perda) do 
seu direito de participar das fases subseqüentes.

Art. 41, §4º

Após a fase de habilitação, não houve desistência de proposta, a não ser 
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão.

Art. 43, §6º

Após  a  fase  de  habilitação  e  abertas  as  propostas,  não  houve 
desclassificação de concorrentes por motivo de habilitação: caso tenha 
havido, se deu em razão de fatos supervenientes ou conhecidos depois do 
julgamento.

Art. 43, §5º

Cada proposta está em conformidade com o edital/convite e, conforme o 
caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial 
competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, 
os quais foram devidamente registrados na ata de julgamento.

Art. 43, IV

Não  se  admitiu  proposta  que  apresentasse  preços  global  ou  unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos  e  salários  de  mercado,  acrescidos  dos  respectivos  encargos, 
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos (exceto se referirem-se a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renunciou a parcela ou à totalidade 
da remuneração).

Art. 44, §3º
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Havendo  cotação  de  quantidade  inferior  à  demandada  na  licitação, 
observou-se que:

• se trata de compra de bens de natureza divisível; 

• não há prejuízo para o conjunto ou complexo; 

• atendeu-se ao quantitativo mínimo porventura fixado no edital; 

Art. 23, §7º

 

• foram selecionadas tantas propostas quantas necessárias para se 
atingir a quantidade demandada na licitação. 

Art. 45, §6º

As propostas não se encaixam nas hipóteses de desclassificação do art. 
48. I e II. Caso se encaixem, as propostas foram desclassificadas.

Art. 48

Caso todos os licitantes tenham sido inabilitados ou todas as propostas 
tenham sido desclassificadas e caso a administração tenha optado por 
fixar novo prazo aos licitantes para apresentarem nova documentação ou 
outras  propostas,  observou-se  o  prazo  de  oito  dias  úteis.  Obs.:  Para 
convite, esse prazo pode ser de três dias úteis.

Art. 48, §3º

No julgamento das propostas e sua classificação, observou-se que: Art. 44

• a comissão considerou os critérios objetivos definidos no edital 
ou convite; 

Art. 44, caput, e 
art. 43, V

• não se utilizou qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, 
secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que 
indiretamente, ter elidido o princípio da igualdade entre os 
licitantes; 

Art. 44, §1º

• não se considerou qualquer oferta de vantagem não prevista no 
edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a 
fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos 
demais licitantes. 

Art. 44, §2º



No caso de empate, decidiu-se pela ordem por: Art. 45, §2º

• bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras 
de capital nacional; 

Art. 32, §2º, I

• bens e serviços produzidos no país; Art. 32, §2º, II
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• bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras; Art. 32, §2º, III

• realização de sorteio, em ato público, para o qual todos os 
licitantes foram convocados. 

Art. 32

A licitação não foi sigilosa. Art. 32, §3º

A proposta vencedora é a mais vantajosa. Art. 3º

Não  participou  da  licitação,  direta  ou  indiretamente,  nenhum  dos 
impedidos listados no art. 92.

Art.  92  e 
incisos

Todos  os  valores,  preços  e  custos  utilizados  na  licitação  têm  como 
expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no 
art. 42 – concorrência internacional.

Art. 5º

Há  deliberação  da  autoridade  competente  quanto  à  homologação  e 
adjudicação do objeto.

Art. 43, VI

A administração não descumpriu as normas e condições do edital. Art. 41, caput

Não foi identificado parcelamento de obra ou serviço. Art. 23, §5º

A licitação atende aos princípios:

• da isonomia; 

Art. 30, caput



• da legalidade; 

• da impessoalidade; 

• da moralidade; 

• da igualdade; 

• da publicidade; 

• da probidade administrativa; 

• da vinculação ao instrumento convocatório; 

• do julgamento objetivo. 
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Verificar se:

O valor estimado da contratação (art.  23,  caput) está dentro do limite 
para obras e serviços de engenharia (art.  23,  I,  c)  ou para compras e 
demais serviços.

Art. 23, II, c

Os interessados foram habilitados conforme requisitos do edital. Art. 22, §1º

Cumpriu o prazo mínimo para publicação do aviso do edital antes de 
receber a proposta ou realizar o evento:

• de 45 dias quando for regime de empreitada integral ou o tipo de 
licitação for "melhor técnica" ou "técnica e preço"; 

Art. 21, §2º:

 



• de 30 dias nos demais casos. Inciso I, b

 

Inciso II, a

Há contrato (art. 62, caput) ou é dispensado por se tratar de compra com 
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem 
obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

Art. 62, §4º
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Verificar se:

O valor estimado da contratação (art.  23.  caput) está dentro do limite 
para obras e serviços de engenharia (art.  23,  I,  b)  ou para compras e 
demais serviços.

Art. 23, II, b

O interessado é cadastrado ou atendeu às exigências do cadastro até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.

Art. 22, §2º

Cumpriu o prazo mínimo para publicação do aviso do edital antes de 
receber a proposta ou realizar o evento:

• de 30 dias no caso do tipo de licitação ser "melhor técnica" ou 
"técnica e preço" 

• de 15 dias nos demais casos 

Art. 21 §2º:

 

Inciso II, b;

 



Inciso III

Há contrato (art., 62, caput) ou é dispensado por se tratar de compra com 
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem 
obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

Art. 62, §4º

Não parcelou obra ou serviço. Art. 23, §5º
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Verificar se:

O valor estimado da contratação (art.  23,  caput) está dentro do limite 
para obras e serviços de engenharia, ou para compras e demais serviço.

Art.  23,  I,a  e 
23, II, a.

Os interessados são do ramo pertinente ao objeto. Art. 22, §3º

Escolheu  e  convidou  mínimo de  três  interessados  (art.22,  §3º).  Caso 
contrário,  se  enquadra  no  art.  22.  §7º  -  limitação  de  mercado  ou 
manifesto desinteresse devidamente justificado no processo.

Art. 22, §7º

Afixou cópia do convite num local apropriado. Art. 22, §3º

Demais interessados são cadastrados e manifestaram seu interesse com 
antecedência de até 24 horas da apresentação da proposta.

Art. 22, §3º

Respeitou  o  prazo  mínimo  de  cinco  dias  úteis  para  recebimento  da 
proposta.

Art. 21, §2º, VI

A cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado ao de 
convite(s)  anterior(es),  e  havendo  cadastrados  não-convidados  nas 
últimas licitações, convidou-se, no mínimo, mais um interessado.

Art. 22, §6º

Não parcelou obra ou serviço. Art. 23, §5º
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Verificar se:

Há regulamento precedendo o concurso. Art. 52, caput

O regulamento contém: Art. 52, §1º

• a qualificação exigida dos participantes; Inciso I

• as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho; Inciso II

• as condições de realização do concurso e os prêmios a serem 
concedidos. 

Inciso III

Objeto se refere a trabalho técnico, científico ou artístico.

Houve instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores.

O edital apresenta critérios para os vencedores.

Art. 22, §4º

Cumpriu o prazo mínimo de 45 dias para a publicação do aviso do edital 
antes do recebimento das propostas ou da realização do evento.

Art.  21,  §2º,  I, 
a, e art. 22, §4º

Julgamento é realizado por comissão especial composta por pessoas de 
reputação  ilibada  e  reconhecido  conhecimento  do  objeto,  servidores 
públicos ou não.

Art. 51, §5º

Não utilizou os tipos de licitação previstos em lei. Art. 45, §1º



No caso de projeto, o vencedor autorizou a administração a executá-lo 
quando julgar conveniente.

Art. 52, §2º
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Verificar se:

O  leilão  foi  usado  para  a  venda  de  bens  móveis  inservíveis  para  a 
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou 
para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19.

Art. 22, §5º

Há  avaliação  prévia  do  bem  leiloado,  fixando  o  preço  mínimo  de 
arrematação.

Art. 53, §1º

Há leiloeiro oficial ou servidor designado pela administração. Art. 53, caput

Cumpriu o prazo mínimo de 15 dias para publicação do aviso do edital 
antes de receber a proposta ou realizar o evento.

Art. 21, §22, III

Usou o tipo de licitação "maior lance ou oferta". Art.  22,  §5º.  e 
art. 45, §1º, IV

No pagamento do bem arrematado, observou-se que:

• foi pago à vista ou no percentual estabelecido no edita, não 
inferior a 5%; 

• houve a entrega imediata dos bens ao arrematante após a 
assinatura da ata lavrada no local do leilão; 

• o arrematante pagou o restante no prazo estipulado no edital. 

Art. 53, §2º
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Relativos à fase preparatória (art. 3º):

Verificar se:

A  autoridade  competente  justificou  a  necessidade  de  contratação  e 
definiu o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de 
aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do 
contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

Inciso I

A definição do objeto é precisa, suficiente e clara, sem especificações 
que,  por  excessivas,  irrelevantes  ou  desnecessárias,  limitem  a 
competição;

 

Inciso II

Dos  autos  do  procedimento  constam  a  justificativa  das  definições 
referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos 
sobre os quais estão apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo 
órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem 
licitados;

Inciso III

A autoridade  competente  designou,  dentre  os  servidores  do  órgão ou 
entidade  promotora  da  licitação,  o  pregoeiro  e  respectiva  equipe  de 
apoio,  atribuindo-lhes,  dentre  outras,  o  recebimento  das  propostas  e 
lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor;

Inciso IV

A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores 
ocupantes  de  cargo  efetivo  ou  emprego  da  administração, 
preferencialmente  pertencentes  ao  quadro  permanente  do  órgão  ou 
entidade promotora do evento.

Art. 3º § 1º

Relativos à fase externa (art. 4º):

A convocação dos interessados foi efetuada por meio de publicação de 
aviso no DOE, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o 
vulto  da  licitação,  em  jornal  de  grande  circulação,  nos  termos  do 

Inciso I



regulamento de que trata o art. 2º;

 

Do aviso  constam a  definição  do  objeto  da  licitação,  a  indicação do 
local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital;

Inciso II

Do edital constam todos os elementos definidos na forma do inciso I do 
art.  3º,  as  normas  que  disciplinam  o  procedimento  e  a  minuta  do 
contrato, quando for o caso;

Inciso III

As cópias do edital e do respectivo aviso foram colocadas à disposição 
de qualquer pessoa para consulta e previamente divulgadas;

Inciso IV

O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da 
publicação do aviso, não é inferior a 8 (oito) dias úteis;

 

Inciso V
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Relativos à fase externa (art. 4º):

A  sessão  pública  para  recebimento  das  propostas  foi  realizada  no 
dia,hora e local designados, sendo o interessado, ou seu representante, 
identificado e,  se for o caso,  comprovou a existência  dos necessários 
poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame;

Inciso VI

Aberta  a  sessão,  os  interessados  ou seus  representantes,  apresentaram 
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação e entregaram os envelopes contendo a indicação do objeto e 
do  preço  oferecidos,  procedendo-se  à  sua  imediata  abertura  e  à 
verificação  da  conformidade  das  propostas  com  os  requisitos 
estabelecidos no instrumento convocatório;

Inciso VII

Para julgamento e classificação das propostas, foi adotado o critério de 
menor  preço,  e  observados os  prazos máximos para fornecimento,  as 
especificações  técnicas  e  parâmetros  mínimos  de  desempenho  e 
qualidade definidos no edital;

Inciso X



Após o exame da proposta  classificada em primeiro  lugar,  quanto  ao 
objeto  e  valor,  o  pregoeiro  decidiu  motivadamente  a  respeito  da  sua 
aceitabilidade;

Inciso XI

Encerrada  a  etapa  competitiva  e  ordenadas  as  ofertas,  o  pregoeiro 
procedeu à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação 
do  licitante  que  apresentou  a  melhor  proposta,  para  verificação  do 
atendimento das condições fixadas no edital;

Inciso XII

Na verificação da habilitação, foi verificada a regularidade do licitante

perante  a  Fazenda  Nacional,  INSS,  FGTS,  e  as  Fazendas  Estadual  e 
Municipal,  quando for  o  caso,  com a  comprovação de que  atende às 
exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica 
e econômico-financeira;

Inciso XIII

Os licitantes que declaram ser cadastrados junto à SAEB asseguraram 
aos  demais  licitantes  o  direito  de  acesso  aos  dados  constantes  no 
comprovante de registro cadastral (CRC);

Inciso XIV

Na ocorrência de não aceitação da oferta ou se o licitante desatendeu às 
exigências habilitatórias, o pregoeiro examinou as ofertas subseqüentes e 
a  qualificação  dos  licitantes,  na  ordem  de  classificação,  e  assim 
sucessivamente,  até a apuração de uma que atenda ao edital,  sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor;

Inciso XVI
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Relativos à fase externa (art. 4º):

Declarado  o  vencedor,  havendo  licitante  que  manifestou  imediata  e 
motivadamente a intenção de recorrer, lhe foi concedido o prazo de 3 
(três)  dias  para  apresentação das  razões  do  recurso,  sendo os  demais 
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias (que 
começam  a  correr  do  término  do  prazo  do  recorrente),  sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos;

Inciso XVIII

Decididos os recursos, a autoridade competente fez a a adjudicação do Inciso XXI



objeto da licitação ao licitante vencedor;

Após homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário 
foi convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital;

Inciso XXII

No caso de o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade 
da sua proposta, não ter celebrado o contrato, a Administração aplicou o 
disposto no inciso XVI.

Inciso XXIII

Relativos à fase externa (demais artigos):

Foi  cumprida  a  vedação quanto  à  exigência  de  garantia  de  proposta; 
aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no 
certame;  e  pagamento  de  taxas  e  emolumentos,  salvo  os  referentes  a 
fornecimento  do  edital,  não  superiores  ao  custo  de  sua  reprodução 
gráfica,  e  aos  custos  de  utilização  de  recursos  de  tecnologia  da 
informação, quando for o caso.

Art. 5º, incisos I 
a III

Na  ocorrência  de  o  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua 
proposta,  não  celebrar  o  contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal,  ficou  impedido  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e foi descredenciado no CRC da SAEB 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais.

Art. 7º

Os  atos  essenciais  do  pregão,  inclusive  os  decorrentes  de  meios 
eletrônicos, foram documentados no processo respectivo, com vistas à 
aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos do 
regulamento previsto no art. 2º.

Art. 8º
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