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PALAVRA DO PRESIDENTE

A experiência de presidir a Comissão de Assuntos Municipais da Assem-
bleia Legislativa tem sido gratificante e desafiadora. Nestes dois anos à frente 
dos trabalhos, realizamos audiências públicas e reuniões ordinárias sobre temas 
fundamentais e estratégicos para o desenvolvimento dos municípios. Aprofun-
damos a questão do financiamento das Upa’s, radiografamos as obras de aces-
sos aos municípios sem asfalto, mobilizamos ações contra a dengue e debate-
mos transporte hidroviário e a qualidade da energia elétrica no meio rural.

Em meio à todos essas temas que afetam diretamente a vida da pesso-
as na municipalidade, também trabalhamos intensamente uma questão cen-
tral em que todas as demais estão relacionadas: o Pacto Federativo. Passadas 
quase três décadas da descentralizadora Constituinte Cidadã, está caindo de 
maduro rediscutir o acordo federativo vigente. Se por um lado a Carta Mag-
na determinou a transferência de responsabilidades e recursos para Estados e 
municípios, democratizando o serviço público e favorecendo a participação 
da sociedade, por outro lado criou um paradoxo cruel. É inconcebível que as 
prefeituras recebam cada vez mais encargos sem o devido aporte, quando é 
notória a concentração dos recursos na União, ente federativo que abocanha 
mais de 57,4% do montante arrecadado, ficando 24,3% para os Estados e ape-
nas 18,3% às municipalidades. 

Os valores repassados são absolutamente insuficientes para os gestores 
municipais gerirem a máquina pública com zelo e eficiência, conforme pre-
conizam os princípios da administração pública. Dados do IBGE atestam que 
mais de 45% dos 5.570 municípios dependem quase que exclusivamente dos 
repasses financeiros da União por meio do Fundo de Participação dos Muni-
cípios (FPM), composto pela arrecadação do Imposto de Renda e do Impos-
to Sobre Produtos Industrializados (IPI). Se em 1988 esses repasses somavam 
80% do bolo, hoje não chegam a 40%. 

Essa drástica inversão tem produzido efeitos devastadores nas contas 
das prefeituras, inviabilizando a recuperação da sua capacidade de inves-
timento. Não há dúvida de que o ponto crucial nas pautas municipalistas, e 
principal nó a ser desatado na almejada revisão do acordo federativo, é a ques-
tão distributiva dos recursos. Com esse modelo, o número de municípios com 
déficit em caixa vai continuar aumentando. E as justas e necessárias demandas 
que batem à porta dos prefeitos continuarão sem atendimento.

Deputado Eduardo Loureiro,
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais.
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PREFÁCIO

Continuamente gestadas nas Universidades Gaúchas. Este acostamento 
de campos tão afins, mas muitas vezes distantes, traz somente vantagens ao 
processo político democrático brasileiro, uma vez que as teses acadêmicas po-
dem arejar muitas velhas práticas da burocracia governamental, enquanto que 
os estudiosos podem avaliar suas teses no campo da prática da gestão pública. 

A temática da transparência, especialmente no lócus municipal, não po-
deria ser mais oportuna dado o momento de crise político-institucional pelo 
qual passa o país, cotidianamente escandalizado com novos casos de corrup-
ção. A necessidade de se aproximar deste processo e contribuir com soluções 
é papel do amplo conjunto da sociedade brasileira. O incremento da ética e 
honestidade nos atos públicos e também privados é o caminho lógico a ser 
tomado em continuidade ao amadurecimento democrático apercebido desde 
a Constituição de 1988. 

A maior visibilidade recente de escândalos corruptivos no Brasil, ao nosso 
ver, é resultado da consolidação de instrumentos de controle, como os Tribunais 
de Contas, corregedorias, jornalismo investigativo e da própria atuação do Mi-
nistério Público. Estes e outros mecanismos de fiscalização puderam desvelar 
tudo aquilo que já ocorria no país desde os idos do Império Português, mas que 
ficavam ocultos por um sistema de administração pública burocrático-patrimo-
nialista. Ao fenômeno citado, soma-se a popularização da internet, das redes so-
ciais e o acesso à informação, que tendem a facilitar o alcance às “caixas pretas” 
que eram, e ainda são, as finanças e negócios governamentais. 

Assim, a escolha do tema da transparência tem razão de ser, uma vez 
que é necessário superar o patrimonialismo sob o qual se ergueram as rela-
ções entre Estado e Poder em nosso território, que faz com que, muitas ve-
zes, gestores administrem a res pública como se sua fosse. Nesse sentido os 
portais de transparência são instrumentos fundamentais no caminho de uma 
administração mais ética e concatenada com os princípios constitucionais 
republicanos, especialmente considerando que a corrupção, tendo aspectos 
econômicos, ou não, destrói ou impede direitos fundamentais como a digni-
dade humana, direito à igualdade, à vida, entre outros.

Filipe Madsen Etges
Consultor Legislativo 
Mestre em Direito
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APRESENTAÇÃO

O presente livro, desenvolvido pelos integrantes do grupo de pesquisa 
“Gestão Local e Políticas Públicas”, do Programa de Pós-Graduação em Direito 
– Mestrado e Doutorado - da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), com 
o apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, aborda a temática do 
controle da contratação pública na esfera local.

Trata-se de mais um ano de publicações dos resultados dos debates re-
alizados na esfera do grupo de estudos sempre articulado com a Comissão de 
Assuntos Municipais do Parlamento Gaúcho. A escolha da matéria licitatória 
na esfera local se justifica tendo em vista a importância da transparência no 
procedimento licitatório – nas suas diferentes fases desde a abertura até a ad-
judicação – e na posterior execução do contrato administrativo.

Percebendo a importância do tema os autores do livro, organizado por 
Luiz Felipe Nunes e Cynthia Juruena, integrantes do grupo de estudos acima 
referido, se preocuparam em realizar uma análise jurisprudencial na base de 
dados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul a partir de muni-
cípios ou regiões de estudo dos autores. Na obra, evidenciaram casos em que 
podem ser verificados - em tese - atos que violem os princípios que informam 
e conformam a administração pública em todas suas esferas.

O primeiro capítulo, desenvolvido por Juliana Fraga e Luiz Felipe Nunes, 
trata algumas questões acerca da fiscalização e controle dos atos da Adminis-
tração Pública na esfera local. O trabalho realizado pelos autores está ampa-
rado em importantes referenciais teóricos, consistindo em abordagem intro-
dutória para os textos posteriores, que se identificam mais diretamente com a 
análise pragmática.

O segundo texto, de Cynthia Gruendling Juruena e Mariana Port Mar-
ques, evidencia casos envolvendo o controle de licitações públicas a partir de 
municípios da região do Vale do Rio Pardo. As autoras efetuaram uma análise 
de casos emblemáticos, discorrendo acerca dos mesmos e apontando as fases 
onde eventuais atos ímprobos foram identificados.

No terceiro capítulo, Daniela Arguilar Camargo e Isabelle Pinto Anto-
nello realizaram uma abordagem de caso específico de inexigibilidade de li-
citação pública em município gaúcho, com a respectiva decisão do Tribunal 
de Justiça do RS. Ainda, as autoras apontaram a importância do Tribunal de 
Contas do Estado e da ferramenta do LicitaCon – exigível a partir de 2016 - 
para auxiliar no controle das contratações públicas.

A quarta abordagem, desenvolvida por Mirella Luana Caran e Rafael Ver-
dum Cardoso Figueiró, realiza uma análise do controle de licitações públicas 
a partir da jurisprudência do TJ/RS e no Litoral Norte do Estado. A delimitação 
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temporal da pesquisa foi nos anos 1996 e 2000, tendo em vista que problemas 
na contratação pública acarretaram cassação de mandato.

A quinta análise, confeccionada por Willyam Cristian Krug, trata dos 
mecanismos existentes para o controle da contratação pública, bem como da 
atuação do Tribunal de Contas do Estado no controle externo. Além disso, o 
autor realiza uma abordagem a partir da jurisprudência do Tribunal de Justiça 
nos municípios da Região Centro-Serra do Estado, evidenciando casos onde 
houve atos ímprobos em licitações.

Ao final, o sexto capítulo, de autoria de Nairo Venício Wester Lamb, apre-
senta algumas reflexões acerca do impacto no controle das compras públicas 
a partir da edição da Resolução nº 1050/2015 e sua regulação pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Neste trabalho, pondera os reflexos 
que a ferramenta do LicitaCon terá para as licitações e para o respectivo con-
trole na contratação pública municipal.

Por fim, resta novamente registrar o reconhecimento à Comissão de As-
suntos Municipais da Assembleia Legislativa Gaúcha que, em mais uma edi-
ção, apóia a pesquisa acerca da gestão estratégica municipal, permitindo o 
desenvolvimento da análise livre e crítica gestão local, na perspectiva dos seus 
mecanismos de controle e gerenciamento. De fato, é com uma reflexão siste-
mática, e com ênfase nos múltiplos controles, que será possível concretizar, de 
fato, os pressupostos de um federalismo trino, que tenha no Município a esfe-
ra de gestão efetivamente mais próxima do cidadão, capaz de ser identificada 
com uma efetiva cláusula geral de competência.

Uma excelente leitura a todos!

Prof. Dr. Ricardo Hermany
Coordenador do Grupo Gestão Local e Políticas Públicas
Programa de Pós-Graduação em Direito
Mestrado e Doutorado - UNISC
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A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA NAS LICITAÇÕES MUNICIPAIS: UMA BREVE INTRODUÇÃO 
AOS ESTUDOS DE CASO

Juliana Machado Fraga1

Luiz Felipe Nunes2

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

É principalmente no pós-88 que se estabelece uma nova matriz cons-
titucional/administrativa que busca ser cada vez mais democrática. Com a 
Constituição Federal de 1988 a participação cidadã e a fiscalização dos atos da 
Administração Pública (interna e externa) tornam-se fundamentos basilares 
no controle das políticas públicas. 

Dentro dessa nova matriz, a Administração Pública passa a agir sobre os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
(art. 37, caput, da CF/88). No intento de cumprir tais princípios, o acesso à in-
formação pública ganha destaque, cabendo à própria Administração Pública 
sua facilitação, dentro das perspectivas da nova lei de Acesso à Informação.

No controle dos atos administrativos, ganha destaque o potencial po-
der de controle que o cidadão ordinário pode realizar, sendo que agora o mes-
mo tem poder de acesso, fiscalização e controle das informações públicas. Da 
mesma forma, o controle dos atos administrativos também pode ser realizada 
através de um controle político – exercido pelas casas Legislativas –, um con-
trole administrativo – através do poder-dever de autotutela da Administração 
–, bem como através de um controle judicial – através da revogação, pelo Po-
der Judicial, de qualquer ato considerado ilegal cometido. Assim, dentro do 
tema proposto, da fiscalização e controle dos atos da administração pública 
nas licitações municipais, essas são as formas de controle que tanto o cida-
dão, como os envolvidos no procedimento licitatório, a própria Administração 

1 Mestra em Direitos Sociais e Políticas Públicas da Universidade de Santa Cruz do Sul - 
UNISC. Mestra em Direitos Humanos pela Universidade do Minho. Pós-Graduada em Direi-
to e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário. Integrante do grupo de pesquisa inter-
nacional “Estado, Administração Pública e Sociedade: Patologias Corruptivas”, coordenado 
pelo professor Doutor Rogério Gesta Leal. Integrante do grupo de pesquisa “Constitucio-
nalismo Contemporâneo” coordenado pelo professor Pós-Doutor Clovis Gorczevski. Advo-
gada. E-mail: juliana_m_fraga@hotmail.com
2 Doutorando e Bolsista CAPES/Prosup do Programa de Pós-graduação stricto sensu em 
Direitos Sociais e Políticas Públicas da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. E-mail: 
luizfelipenunes@gmail.com.
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Pública, o Tribunal de Contas, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário podem 
se utilizar para que todo ato administrativo decorrente do procedimento lici-
tatório cumpra as novas finalidades trazidas com o advento da nova matriz 
constitucional/administrativa democrática.

2. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO BRASILEIRO: BREVES CONSI-
DERAÇÕES ACERCA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE 
JUNHO DE 1993 À LUZ DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

O procedimento licitatório3 brasileiro tem por guia a disposição realiza-
da pelo artigo 37 da Constituição Federal, promulgada em 1988:

  
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qual-
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalida-
de, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 

[...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, 
as obras, serviços, compras e alienações serão contrata-
dos mediante processo de licitação pública que assegu-
re 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 qualifi-
cação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.

Pela leitura do texto constitucional, desprende-se a interpretação de 
que todo serviço público realizado no país obedecerá aos princípios da legali-
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tendo em vista a 
finalidade pública decorrente, bem como que serão objetos possíveis da lici-
tação, a saber: 

a) obras e serviços;
b) compras;
c) alienação de bens

3 Acerca do processo, procedimento, definições, princípios que o regem, dentre outros, ver 
os manuais de direito administrativo: DI PIETRO, 2011; MELLO, 2011; JUSTEN FILHO, 2005; 
MEIRELLES, 2005; dentre outros.
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d) concessões e permissões de serviços públicos;
e) locações de bens públicos; 
f ) concessões e permissões para uso privativo de bem público

Tendo o objeto da licitação determinado, duas são as formas pelas quais 
este poderá ser licitado: o edital (que é a regra) e através de uma modalidade 
denominada de carta convite (ver artigo 22, § 3º da Lei 8.666). Dependendo 
da necessidade, a Administração Pública poderá se utilizar dos institutos da:

a) concorrência
b) tomada de preço
c) convite
d) concurso
e) leilão
f ) consulta 
g) pregão - eletrônico

Nestas, devem estar contidos, dentre outras informações – dependendo 
da utilizada –, os procedimentos a serem adotados, as condições de participa-
ção dos interessados e os critérios de seleção da proposta mais vantajosa. Tais 
estipulações devem estar presentes na proposta de licitação – ato convocató-
rio – em razão do princípio da vinculação ao edital e ao procedimento editali-
cio, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):

(...) 1. A Administração, bem como os licitantes, estão vin-
culadas aos termos do edital (art. 37, XXI, da CF/1988 e arts. 
3º, 41 e 43, V, da Lei 8.666/1993), sendo-lhes vedado am-
pliar o sentido de suas cláusulas, de modo a exigir mais 
do que nelas previsto. 2. As certidões de quitação das obri-
gações eleitorais, na ausência de clausula do instrumento 
convocatório ou de preceito legal que lhes indique prazo, 
presumem-se validas até a realização de novo pleito (RMS-
-AgR 24.555/DF, 1.ªT., rel. Min. Eros Grau, j. 21.02.2006, DJ 
de 31.03.2003) (Grifo nosso).

O procedimento licitatório inicia-se em sua fase interna (denominada 
também de preparatória), que tem início com a instauração do processo ad-
ministrativo de licitação, descrita no artigo 38 da Lei nº 8.666, com a descrição 
sucinta do objeto a ser licitado e do recurso próprio para a despesa. Nessa 
fase preparatória poucos são os casos onde o controle social é possibilitado, 
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concomitantemente ao procedimento – através de audiências públicas, por 
exemplo4 – sendo que, como veremos, tal controle só será possibilitado atra-
vés da análise jurídica – por parte da própria Administração – e através de 
instrumentos legais utilizados perante o Poder Judiciário, que na sua maioria 
são adotados posteriormente ao procedimento. Diante de tal situação, abor-
daremos a fase externa do procedimento licitatório, pois será nestas que o 
controle social poderá incidir havendo ilicitudes. 

A primeira etapa é a divulgação e a publicação do ato convocatório, do 
qual cabe impugnação, se algum interessado tiver alguma objeção ao dispos-
to no edital.

Decairá do direito de impugnar os termos do edital de li-
citação perante a Administração o licitante que não o fi-
zer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 
envelopes com as propostas em convite, tomada de pre-
ços ou concurso, ou a realização do leilão, as falhas ou ir-
regularidades que viciariam esse edital, hipótese em que 
tal comunicação não terá efeito de recurso (artigo 41, § 2º 
da Lei 8.666).

Nesta etapa ocorre também a habilitação no procedimento, onde os in-
teressados deverão cumprir as exigências editalícias.

Posteriormente, na segunda etapa, é realizada a entrega dos envelo-
pes e o julgamento da habilitação, sendo que dentro do prazo do edital, deve 
ocorrer a entrega dos documentos para habilitação do procedimento, bem 
como sua proposta comercial. Excepcionalmente  caberá apresentar uma pro-
posta técnica nessa fase. Dispõe o artigo 27 da Lei 8.666:

4 A Lei 8.666, em seu artigo 39 possibilita, obrigatoriamente, que o procedimento licitató-
rio tenha inicio por meio de audiência pública somente nos casos onde a monta envolvida 
supere os R$150.000.000,00.
Conforme: “Art. 39.  Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto 
de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no 
art. 23, inciso I, alínea “c” desta Lei, o processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente, 
com uma audiência pública concedida pela autoridade responsável com antecedência mí-
nima de 15 (quinze) dias úteis da data prevista para a publicação do edital, e divulgada, 
com a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios 
previstos para a publicidade da licitação, à qual terão acesso e direito a todas as informa-
ções pertinentes e a se manifestar todos os interessados”.
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Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessa-
dos, exclusivamente, documentação relativa a:

I - habilitação jurídica;

II - qualificação técnica;

III - qualificação econômico-financeira;

IV - regularidade fiscal.

IV – regularidade fiscal e trabalhista; 

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 
Constituição Federal.5

Uma vez que os documentos sejam examinados e estiverem de acordo, 
são considerados habilitados os licitantes que observaram às exigências des-
critas no edital.

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com obser-
vância dos seguintes procedimentos:

I - abertura dos envelopes contendo a documentação rela-
tiva à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação;

II  -  devolução dos envelopes fechados aos concorrentes 
inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde 
que não tenha havido recurso ou após sua denegação;

III  -  abertura dos envelopes contendo as propostas dos 
concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo 
sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência 
expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;

Na terceira etapa caberá a Administração Pública efetivar a publicidade 
da decisão que julgou a habilitação dos interessados, bem como a possibilida-
de de exaurimento dos recursos dos mesmos.

5Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à me-
lhoria de sua condição social: 
[...]
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos;
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Inquérito – Publicidade. Norteia a Administração Públi-
ca – gênero – o princípio da publicidade no que deságua 
na busca da eficiência, ante o acompanhamento pela so-
ciedade. Estando em jogo valores, há de ser observado 
o coletivo em detrimento, até mesmo, do individual. (HC 
102.819, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 5-4-2011, 
Primeira Turma, DJE de 30-5-2011).

A quarta etapa é a etapa de julgamento e classificação das propostas 
dos licitantes habilitados, onde poderá ocorrer a desclassificação por inexe-
quibilidade: “Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em con-
sideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não de-
vem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei” (Lei nº 8.666).

Art. 45.  O julgamento das propostas será objetivo, deven-
do a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite 
realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os 
critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e 
de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, 
de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pe-
los órgãos de controle.

Realizada esta etapa, a próxima é dar publicidade a decisão de julga-
mento e classificação das propostas, com o novamente exaurimento dos re-
cursos desta etapa.

 Na sexta e penúltima etapa, caberá dar efetividade às providências 
complementares descritas no artigo 49, a saber:

A autoridade competente para a aprovação do procedi-
mento somente poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devi-
damente comprovado, pertinente e suficiente para jus-
tificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado.

Aa autoridade superior poderá anular (total ou parcial) o certame por 
ilegalidade no procedimento. Revogar, se não houver atos nulos, mas se en-
tender que é inconveniente o resultado; bem como homologar a decisão do 
certame;
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(...) a homologação se caracteriza como um ato de con-
trole praticado pela autoridade competente sobre tudo 
o quanto foi realizado pela comissão de licitação. Homo-
logar equivale a aprovador os procedimentos até então 
adotados. Esse ato de controle não pode ser tido como 
meramente formal ou chancelatório, mas antes como um 
ato de fiscalização (Acórdão 4.791/2013, 2.ª C., rel. Min. 
Ana Arraes).

O que se entende é que a autoridade competente deve examinar todos 
os atos praticados durante o procedimento licitatório e verificar sua conformi-
dade, primeiramente com a lei, e posteriormente com o edital, não cabendo 
qualquer tipo de juízo discricionário, somente observância do princípio da le-
galidade.

50. Há que ser lembrado que o procedimento em questão 
encontra-se na fase de homologação, em que a autorida-
de competente ao receber o processo da comissão de lici-
tação deve examinar todos os atos praticados para verifi-
car a conformidade com a lei e o edital. A esta autoridade 
não é atribuída discricionariedade, pois somente lhe resta 
juízo de legalidade. Contudo, diante de vício apurado, a 
autoridade deve anular os procedimentos do processo de 
licitação.

[...]

51. Nessa fase do procedimento, a única margem de dis-
cricionariedade possível é quando analisa a presença da 
oportunidade e da conveniência de celebrar o contrato, 
que irá nascer com a homologação, pois situações super-
venientes à abertura da licitação podem modificar o juízo 
inicial da conveniência e da oportunidade do certame li-
citatório.

52. Segundo, ainda, a moderna doutrina, nessa fase do 
procedimento, ou seja, com a escolha da empresa vence-
dora que apresentou proposta mais vantajosa, é possível 
ao órgão ou entidade licitante “negociar” com a empresa 
vencedora do certame, no sentido de buscar maior vanta-
gem para a administração. Entretanto, essa mesma doutri-
na defende que a busca de maior vantajosidade não deve 
ferir princípios inerentes à licitação (Acórdão 592/2009, 
Plenário, rel. Min. Aroldo Cedraz).
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Realizada esta etapa, na sétima e última etapa do procedimento lici-

tatório, caberá à Administração Pública, a adjudicação do objeto licitado ao 
vencedor.

1. O procedimento licitatório encerra-se com a homologa-
ção e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor do 
certame.

2. A contratação não é negócio jurídico que compõe os 
atos procedimentais da licitação, embora deles seja de-
corrente (REsp 579.043/PR, 2.ª T., rel. Min. João Otávio de 
Noronha, j. 10.08.2014, Dj de 27.09.2003).

O procedimento licitatório tem seu fim com a adjudicação do objeto 
licitado, tornando-se um ato jurídico perfeito.

3. O ADVENTO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E A NOVA 
MATRIZ CONSTITUCIONAL: A PUBLICIZAÇÃO/TRANSPARÊNCIA 
DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Foi com o advento da nova ordem constitucional que o Brasil ingres-
sou numa nova fase em busca de uma real democracia. Dentro dessa nova 
matriz Constitucional instaurada a partir de 1988, o Estado passa a depender 
da sociedade como cogestora dos interesses públicos, isso porque a própria 
ordem constitucional impõe tal participação na gestão dos interesses públi-
cos - premissa da res publica. Para tal participação, a publicidade dos atos da 
Administração Pública é pressuposto fundamental para participação social, 
para a cidadania ativa. Por esta razão, o Estado deve garantir padrões mínimos 
de inclusão e informação para que se proporcione à cidadania ativa a possibi-
lidade de criar, monitorar e acompanhar os projetos do governo nas políticas 
públicas.

Una verdadera democracia ha de estar basada en una es-
tructura organizativa que permita a individuos aislados 
tener acceso al proceso donde se toman las decisiones, 
reuniendo sus limitados recursos, educándose a sí mismos 
y a los demás, formulando ideas y programas que puedan 
llegar a formar parte del programa político y que puedan 
hacer algo para que ésta llegue a cumplirse (CHOMSKI, 
1989, p. 141).

Promulgada a nova Constituição Federal brasileira, deu-se fim a censura 
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ideológica instaurada pelo regime militar, primando pela liberdade de acesso 
à informação no país. A Constituição Federal de 1988 demonstra o amadureci-
mento da democracia através da facilitação da difusão da informação. Portan-
to, o direito de informação pode ser entendido como: 

[...] o conhecimento de fatos, de acontecimentos, de situ-
ações de interesse geral e particular que implica do ponto 
de vista jurídico, duas direções: a do direito de informar e 
a do direito de ser informado. E a liberdade de informa-
ção compreende a liberdade de informar e a liberdade 
de ser informado. A primeira coincide com a liberdade de 
manifestação do pensamento pela palavra, por escrito ou 
por qualquer outro meio de difusão; a segunda indica o 
interesse sempre crescente da coletividade para que tan-
to os indivíduos como a comunidade estejam informados 
para o exercício consciente das liberdades públicas (SILVA, 
2002, p. 244).

Na atualidade, o Direito de Informação possui natureza individual e so-
cial. Pode-se dizer que o direito à informação se caracteriza por ser um direi-
to individual, pois consiste no direito de poder se expressar e de manifestar 
opiniões, bem como de obter e reter informações, por sua vez, quando ele 
se manifesta de forma mais ampla, quando envolve a comunidade (enquanto 
sujeito de direito), e quando projeta-se para os atos da Administração Pública, 
exigindo-lhes transparência, publicidade, moralidade etc, a fim de se possibi-
litar um maior controle/fiscalização dos atos do Estado por parte da comuni-
dade objetivando cumprir seu papel na democracia participativa (LEAL, R. G., 
2012, p. 142), ele manifesta sua natureza social, difusa, coletiva.6

 
A palavra que nos interessa deve ser lida, antes de mais 
nada, separando-se o seu prefixo inicial: in-formação. 
Compreende-se assim que ‘informação’ não é somente ‘o 
ato de informar’ como diz o vocabulário, mas em geral é 
parte essencial do processo de formação de conhecimen-
tos, de opiniões e, portanto, da própria personalidade do 

6  “Assuntos de interesse público são aqueles assuntos que dizem respeito às escolhas que 
a pessoa deve fazer, como membro de sua comunidade, que interessem às demais e nelas 
interfiram, bem como que influenciem e interfiram no que pertine à sua organização po-
lítica e social”, e “Os assuntos de interesse privado de expressão coletiva são aqueles con-
siderados importantes para o desenvolvimento da sociedade” (CARVALHO, 1999, p. 149).
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indivíduo: a parte que age mediante a interação do sujeito 
com o mundo externo. A falta de informação bloqueia o 
desenvolvimento da personalidade, tornando-a asfixiada. 
Outrossim, uma informação unilateral, advinda de uma só 
fonte, mesmo que quantitativamente rica e qualitativa-
mente sofisticada, direciona a personalidade para canais 
preestabelecidos, limitando objetivamente a oportuni-
dade de escolha e a capacidade crítica do indivíduo, pre-
judicando desta forma a sua participação nos processos 
democráticos (FERRARI, 2000, p. 165).

A partir de 1988 inicia-se essa transformação que consolida-se mais efi-
cazmente a partir do final do ano de 2011, com a edição da nova Lei de Aces-
so à Informação Pública, pois é em 18 de novembro de 2011, que realmente 
inicia-se uma nova fase relativa ao acesso a informação na República Federa-
tiva do Brasil. Nesta data foi aprovada a lei de nº 12.527, que vem para regular 
“o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o 
do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências” 
(BRASIL. Lei nº 12.527, 2011).

Agindo sob o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência (art. 37, caput, da CF/88), e tendo como sua imposição 
de princípio constitucional a publicidade/transparência dos atos da Adminis-
tração Pública, sendo o segredo – exceção – aceito sob justificativa inexorável, 
cabe ao ente Estatal fornecer a informação requerida de forma rápida e obje-
tiva, clara e em linguagem de fácil compreensão, uma informação transparen-
te (art. 5º da lei nº 12.527/2011). Visando assegurar o direito fundamental de 
acesso à informação, os procedimentos publicizatórios devem ser executados 
com base nos seguintes princípios básicos e com as seguintes diretrizes (con-
forme art. 3º da referida lei):

I - observância da publicidade como preceito geral e do 
sigilo como exceção; 

II - divulgação de informações de interesse público, inde-
pendentemente de solicitações; 

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela 
tecnologia da informação; 

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transpa-
rência na administração pública; 
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V - desenvolvimento do controle social da administração 
pública.7

A fim de cumprir seu papel como cidadão, a lei estabelece uma série 
de prerrogativas, como é o caso do direito de receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, coletivo ou geral (art. 5º, inciso XXXIII, 
da CF/88), o direito a certidões para defesa de direitos e esclarecimentos de 
situações (art. 1º da Lei nº 9.051/95). Não obstante os diversos mecanismos de 
acesso à informação pública existentes desde 1988 tivemos de ter sancionada 
a Lei de Acesso à Informação Pública (Lei nº 12.527/11) para estabelecer uma 
nova relação entre governo e cidadãos, o que só denota a preocupação do 
Estado Democrático de Direito com a publicidade e com a função pública dos 
atos do Poder Público. Assim, essa nova lei, juntamente com os demais precei-
tos sobre a matéria, acabam por manter aberto todos os registros administra-
tivos e atos de governo aos cidadãos, que poderão solicitar cópias de qualquer 
informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados 
pelos órgãos públicos, sob pena de sanções (LUCHESI, 2012, p. 172).

Os regimes democráticos foram [...] reconhecendo aos 
cidadãos o direito a tomarem conhecimentos dos docu-
mentos e da informação detidos pelas administrações pú-
blicas, tendo alguns estados consagrado, constitucional 
ou legalmente, os princípios da administração aberta e do 
livre acesso aos documentos administrativos (GONÇAL-
VES, 2003, p. 40).

O processo de concretização da Constituição - constitucionalismo de-
mocrático - depende da atuação da comunidade no controle das omissões do 
poder público, sendo o Poder Judiciário o regente republicano das liberdades 
positivas (CITTADINO, 2002, p. 32). 

7  Salientamos ainda a disposição do artigo 12 da lei, onde expõe a gratuidade ao acesso a 
informação. “Em face disto dispõe a norma, em seu art. 12, que o serviço de busca e forne-
cimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo 
órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamen-
te o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados” 
(LEAL, R. G. 2012, p.122).
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4. A POSSIBILIDADE FISCALIZAÇÃO E REVISÃO DOS ATOS DA AD-
MINISTRAÇÃO PUBLICA: O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Como visto, é com a Constituição Federal de 1988 que se inicia um novo 
marco para a sociedade brasileira, sendo que foi a partir de 2012 que passa-
mos a viver uma nova fase no acesso à informação pública, que dá seus pri-
meiros passos no pós-1988 já sob o viés da publicização/transparência dos 
atos da Administração Pública,8 cabendo à sociedade civil tal exigência e fis-
calização – artigo 39 da lei 12.527/11. Isso quer dizer que qualquer interes-
sado poderá apresentar pedido de acesso à informação aos órgãos públicos, 
independentemente dos motivos – até porque a lei veda quaisquer tipo de 
exigência relativa aos motivos determinantes da solicitação de informações 
de interesse público (art. 10, § 3º) – devendo o pedido tão somente conter a 
identificação do requerente e a especificação da informação requerida (art. 
10, caput). Tal desnecessidade de fundamentação para o pedido qualifica o 
direito fundamental à informação tanto por sua natureza social, como por sua 
natureza difusa, capacitando o cidadão a buscar qualquer tipo de informação 
sobre atos e comportamentos públicos pelo simples fato de ter sido praticado 
em nome do Estado enquanto gestor público (LEAL, R. G., 2012, p. 122-123).

O acesso à informação administrativa é tido como uma condição de 
exercício do direito de cidadania, o acesso a informações sobre a conduta da 
Administração é parte integrante do funcionamento do sistema democrático 
(GONÇALVES, 2003, p. 115).

O conceito de informação administrativa abrange os da-
dos e a informação recolhidos e/ou tratados pelos gover-
nos e pelas administrações públicas no exercício das res-
pectivas missões. Dados estatísticos, dados económicos, 
mas também dados de carácter pessoal, contidos nos re-
gistros da população (decorrentes dos censos), no registro 
civil, ficheiros de nomes e moradas dos funcionários públi-
cos, dos beneficiários da segurança social, das empresas 
inscritos no registro das pessoas colectivas, entre muitos 
outros, constituem um manancial importante de informa-
ção [...] (GONÇALVES, 2003, p. 112). 

Em tempos não muito longínquos e infelizmente ainda vigente em al-
guns territórios, a regra era o segredo enquanto ausência de informação e co-
municação administrativa, que acabou viabilizando autoritarismos e regimes 

8 Ver as disposições dos arts. 29 e 30 da Lei 12.527/2011.
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ditatoriais das mais diversas formas e modalidades (LEAL, R. G., 2012, p. 40). 
Com a nova Constituição, se avança, a regra agora é a da publicidade, a exce-
ção, o segredo - uma vez que vai de encontro a um dos novos fundamentos 
da República, a publicidade dos Atos da Administração Pública. Assim, cabe 
ao próprio Estado o dever de assegurar a circulação livre da informação (GON-
ÇALVES, 2003, p. 115), isso porque a “[...] a informação e o acesso a ela hoje se 
afigura como condição de possibilidade da própria democracia, da igualdade 
e liberdade, assim como da dignidade da pessoa humana” (LEAL, R. G., 2012, 
p. 42).

É no Estado Democrático de Direito que o povo ganha papel de 
destaque, no entanto, não basta somente efetivar a descentralização do poder, 
faz-se necessário rever a participação da população na vida do Estado, que só 
será eficaz quando a mesma for informada e conscientizada de seu verdadeiro 
papel nesse novo modelo de Estado, ou seja, seu papel de cidadão.9

Para que o cidadão exerça sua cidadania o mesmo tem de ser 
participativo,10 ele tem que estar ciente de seus direitos e de suas obrigações/
responsabilidades, pois o bom andamento da comunidade depende da atu-
ação/envolvimento de todos os participantes da sociedade. Ser cidadão, pos-
suir cidadania, não é somente um direito, é uma responsabilidade, isso porque 
a cidadania está ligada a vida em sociedade. Vivemos em um Estado Demo-
crático de Direito, onde “predomina” a soberania do povo, porém, para exer-
cer essa soberania, a população tem que estar apta a exercer sua cidadania, 
viver e exercer uma real democracia. Uma democracia não é aquela sociedade 
onde está constituído o regime político democrático, mas aquela sociedade 
constituída de indivíduos ativos, organizada a partir de parâmetros democrá-
ticos instituídos por indivíduos participativos e incorporados em todas as ins-
tituições dinâmicas do Estado. Restou claro já com a nova Constituição (caput 
artigo 37, bem como art. 93, incisos IX e X, da CF/88) e muito mais com o Pro-
grama Brasil Transparente que os atos e negócios da Administração Pública 
são públicos. 

Deixamos de abordar – propositalmente – a participação social no 
procedimento, pois o enfoque dado é o de fiscalização. Nesse enfoque, de-
monstramos que o procedimento adotado visa dar uma maior publicidade/
transparência dos atos do procedimento, visando dar, diretamente, uma maior 

9 FARIA, Josiane Petry. Do estado de natureza e democratização da sociedade: alguns 
apontamentos sobre participação política. In: GORCZEVSKI, Clovis (org). Direitos humanos 
e participação política: vol. II. Porto Alegre: Imprensa Livre, 2011, p. 205.
10  GORCZEVSKI, Clovis. A participação política como exigência intrínseca para o reconhe-
cimento da cidadania. In: REIS, Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta. Direitos sociais e po-
líticas públicas: desafios contemporâneos. 10. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2010, p. 3026.
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credibilidade ao processo e, indiretamente, propiciando uma maior fiscaliza-
ção, por parte de quem o interessar. Uma vez que seja detectado algum erro 
ou irregularidade no ato, sanáveis ou insanáveis, aquele que o detectou pode-
rá se utilizar os mecanismos legais disponíveis – por exemplo, ação popular, 
ação civil pública, dentre outros – para levar ao conhecimento da Adminis-
tração Pública ou do regente republicano das liberdades positivas essa ques-
tão, visando a perfectibilização do ato impugnado e auxiliando nos próximos 
contratos.

[...] a jurisprudência do STF assentou ser possível o con-
trole de legalidade dos atos administrativos pelo Poder 
Judiciário (AI 796.832-AgR, voto da Rel. Min. Cármen Lúcia, 
julgamento em 1º-2-2011, Primeira Turma, DJE de 23-2-
2011).11

 Isso porque, 

Art. 4º - Todos quantos participem de licitação promovi-
da pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm 
direito público subjetivo à fiel observância do pertinente 
procedimento estabelecido nesta Lei, podendo qualquer 
cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde 
que não interfira de modo a perturbar ou impedir a reali-
zação dos trabalhos (Lei nº 8.666) (Grifo nosso).

Assim, acerca do controle nos atos da Administração Pública, três são as 
formas – que abordaremos sucintamente –, nos quais poderá ocorrer controle, 
através de um controle político, administrativo ou judicial.

O poder político é aquela prerrogativa fiscalizatória que é conferido à 
Casa Legislativa para analisar aspectos de legalidade dos demais poderes – 
atribuídos restritivamente pela Constituição Federal. Através desse poder e 
com o auxílio do Tribunal de Contas, a Casa pode – através do controle par-
lamentar – realizar a fiscalização de atos sob o aspecto político e financeiro, e 
com o auxílio do Judiciário, até mesmo a discricionariedade desses atos.

Já o controle administrativo é aquele poder de revogação da licitação 
pela autoridade competente para a aprovação do procedimento quando hou-
ver um fato superveniente devidamente comprovado que atente ao interesse 
público - poder-dever de autotutela (artigo 49 da Lei 8.666).12

11 Sobre o assunto, ver também: RMS 24.699, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 30-11-
2004, Primeira Turma, DJ de 1-7-2005.
12 Menciona o referido artigo: “A autoridade competente para a aprovação do procedi-
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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 conve-
niência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiri-
dos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial 
(Súmula 473 do STF).13

Aliado a este controle está a possibilidade do cidadão exercer seu direi-
to público subjetivo de fiscalizar os atos da Administração Pública. O mesmo 
poderá fazê-lo mediante pedido administrativo perante a Administração Pú-
blica, que fará uma análise do ato administrativo e emanará resultado acerca 
da possibilidade ou não da revogação do ato por conveniência ou oportuni-
dade, e/ou por ilegalidade ou ilegitimidade.

Assim, mesmo com o fim do procedimento licitatório, com a conse-
quente adjudicação do bem licitado, pode, qualquer interessado - O Tribunal 
de Contas, o Ministério Público, a Administração Pública, o Poder Legislativo 
e os cidadãos –, propor a revisão – perante a própria Administração Pública 
ou perante o Poder Judiciário – do ato licitatório em decorrência de ilegali-
dade no procedimento que viole o interesse público decorrente de um fato 
pré-existente, concomitante ou superveniente que deverá ser devidamente 
comprovado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a elaboração desta breve introdução às formas de controle do pro-
cedimento licitatório podemos perceber a grande potencialidade de contro-
le e revogação de atos administrativos dentro da nova matriz constitucional/
administrativa adotada pelo Brasil – a democrática. Com o desenvolvimento 
e a busca por uma verdadeira democracia percebe-se a ampliação dos meios 
de fiscalização e controle dos atos administrativos, cabendo não somente ao 
Estado e suas instituições, mas também ao próprio cidadão ordinário uma par-
ticipação nestes mecanismos.

 Com a crescente potencialidade de acesso aos informes públicos – ci-
tamos, por exemplo, a publicização dos informes públicos pelos sítios digitais 

mento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, me-
diante parecer escrito e devidamente fundamentado”.
13 Ver também a Súmula 346 do STF: “A Administração Pública pode declarar a nulidade 
dos seus próprios atos”.
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oficiais dos poderes executivos e legislativos municipais – bem como o desen-
volvimento de ferramentas capazes de facilitar a sua fiscalização – citamos, por 
exemplo, o LicitaCon – estamos caminhando para, uma vez que o procedimento 
licitatório atente para uma plena publicidade/transparência de seus atos, uma 
maior credibilidade do processo licitatório, tendo em vista a potencialidade de 
fiscalização e controle de todos os seus atos, tornando-o, consequentemente, 
um ato que busca cada vez mais tornar-se perfeito e, garantindo que ele atinja 
efetivamente uma finalidade que seja realmente pública.
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CASOS EMBLEMÁTICOS ENVOLVENDO O CONTROLE DE
LICITAÇÕES PÚBLICAS DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO VALE DO 

RIO PARDO: UMA ANÁLISE A PARTIR DA JURISPRUDÊNCIA DO TRI-
BUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL

Cynthia Gruendling Juruena14 
Mariana Port Marques 15

NOTAS INTRODUTÓRIAS

O presente capítulo tem por escopo o de perquirir acerca de fraudes 
realizadas nas licitações públicas, seja na fase de publicização e formalização 
do processo de contratação, seja na formação do contrato público, ou ainda 
na execução e acompanhamento da contratação pública. Esses exemplos são 
apenas a título demonstrativo, visto que há muitos processos que integram a 
contratação pública e que podem sofrer fraude.

Dessa forma, diante desse problema que afronta o interesse público, 
visto que as fraudes em licitações públicas afetam diretamente direitos funda-
mentais, será efetuada uma análise na jurisprudência do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente nos municípios da região 
do vale do Rio Pardo. A partir dessa análise, verificar-se-á como vem ocorrendo 
esse controle de fraudes em licitações públicas.

Além disso, com essa análise jurisprudencial, é possível auferir quais são 
as fases do processo de contratação pública em que há maior controle judicial, 
ou seja, em que é possível detectar as fraudes no processo licitatório.

A metodologia de pesquisa utilizada no presente trabalho foi, em sua 
pesquisa jurisprudencial, qualitativa para a seleção dos acórdãos – visto que 

14 Mestranda em Direito do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito da Uni-
versidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, com bolsa Capes (PROSUP) tipo II. Pós-graduanda 
em Direito Público pela Verbo Jurídico. Integrante do Grupo de Pesquisa “Espaço local e 
inclusão social”, coordenado pelo Prof. Pós-Doutor Ricardo Hermany. Integra o Projeto de 
Pesquisa Internacional “Patologias Corruptivas”, coordenado pelo Prof. Dr. Rogério Gesta 
Leal e o Grupo de Pesquisa “Direito, Cidadania e Políticas Públicas”, sob coordenação da 
Prof. Pós-Doutora Marli Marlene Moraes da Costa. E-mail: cjuruena@gmail.com
15 Graduanda em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, com bolsa de 
iniciação científica PUIC. Integrante do Grupo de Pesquisa “Espaço local e inclusão social”, 
coordenado pelo Prof. Pós-Doutor Ricardo Hermany e do Projeto de Pesquisa Internacional 
“Patologias Corruptivas”, coordenado pelo Prof. Dr. Rogério Gesta Leal. E-mail: mariana-
ma@mx2.unisc.br
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foram selecionados os casos julgados de acordo com a região a que perten-
ciam - e qualitativa para a sua análise. O método de procedimento utilizado foi 
uma abordagem bibliográfica, para investigar o tema com sua fundamenta-
ção teórica, justificando seus limites e contribuições.

1. FRAUDE EM LICITAÇÕES PÚBLICAS

A realização do processo licitatório caracteriza-se como importante ins-
trumento a ser utilizado pela Administração Pública na aplicação do dinheiro 
público ao selecionar proposta mais vantajosa em momento oportuno e con-
veniente em prol do atendimento aos interesses da coletividade, garantindo 
observância aos seus princípios norteadores – tanto dos atos administrativos 
quanto dos procedimentos licitatórios – e moralizando as compras públicas.

Através da licitação pública, a Administração seleciona, por meio de 
habilitação dos proponentes e julgamento das propostas, candidatos aptos 
a celebrar contratos ou se tornarem permissionários de serviços públicos. A 
disciplina das exceções à regra de licitar se encontra na legislação infraconsti-
tucional (SOUTO, 1993, p. 36).

Tal importância encontra garantia no texto constitucional de acordo 
com o artigo 37, em seu inciso XXI16 , que traz que toda contratação pública, 
em regra, tem a obrigação de licitar. Mesmo nas exceções previstas, quando 
a licitação é dispensável ou inexigível, o órgão público deve expor os motivos 
do por que não licitou, o que reforça ainda mais o caráter obrigatório dos pro-
cessos licitatórios.

Como a contratação pública pode ser caracterizada como uma unidade 
de procedimentos (BITENCOURT; RECK, 2014), para que tal obrigação de lici-
tar constitua procedimentos céleres, o Estatuto das Licitações e Contratos (Lei 
nº 8.666/93) procura regulamentar os procedimentos de compras quando há 
verbas públicas envolvidas. Já o LicitaCon - ferramenta desenvolvida pelo Tri-
bunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) em 2015, já estando 
em vigor – tem por escopo o de facilitar que haja o controle externo.

Ainda assim, não raro são os casos de má administração dos recursos 

16 Artigo 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios (...) e ao seguin-
te: (...) XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igual-
dade 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.
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públicos, de licitações forjadas e favoritismos entre as empresas concorrentes, 
o que se contrapõe à tutela do interesse público, acabando por oferecer servi-
ços ou produtos de baixa qualidade à sociedade.

 A fraude licitatória é uma espécie de improbidade administrativa, cau-
sadora de lesão ao erário, conforme o que dispõe o artigo 10 da Lei nº 8.492/92 
(Lei de Improbidade Administrativa)17 , devendo ser fiscalizada e controlada 
pelos órgãos responsáveis.

Diante disso, o presente ponto verificará a jurisprudência do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no que se refere às irregularidades no 
processo licitatório e o seu controle judicial. 

2. A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE 
DO SUL NOS MUNICÍPIOS DO VALE DO RIO PARDO ACERCA DE 
IRREGULARIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO

Para a análise dos julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 
a pesquisa jurisprudencial foi realizada no sítio do respectivo órgão, buscan-
do-se, com palavras-chave, por fraude em licitações, em comarcas do Vale do 
Rio Pardo. Os resultados, apesar dos vários mecanismos de controle existen-
tes para evitar tais atos ímprobos, foram extensos. Entre eles, serão analisados 
apenas 4 (quatro), suficientes para representar todos os outros (visto que se 
afiguram em casos emblemáticos), a partir de uma análise qualitativa.

 A apelação cível nº 70031586977, tramitada na vigésima segunda câ-
mara cível, comarca de Candelária, teve como relatora a desembargadora Re-
jane Maria de Castro Bins e deu-se em face da sentença de parcial procedência 
prolatada na ação por ato de improbidade administrativa e reparação de dano 
causado ao erário público. Neste caso, o Prefeito Municipal de Candelária da 
época deferiu o pedido de seu Secretário Municipal de Coordenação e Plane-
jamento para a abertura de licitação na modalidade carta convite, objetivando 
a aquisição de materiais de construção para casas populares. Foram, então, 
enviados convites às empresas. O sigilo das propostas, no entanto, foi violado, 
já que a empresa vencedora da licitação recebeu a carta aberta, “através de 
um motorista da Prefeitura Municipal, a qual preencheu, assinou e devolveu-
-a, nas mesmas condições, ao mesmo motorista”. As propostas deveriam ser 
apresentadas em envelopes lacrados, justamente para se buscar uma efetiva 
competitividade entre os licitantes, devendo serem abertos apenas no mo-

17 Artigo 10 - Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qual-
quer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropria-
ção, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 
1º desta lei, e notadamente: (...).
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mento designado pelo edital, em ato público. 

Quanto ao possível conluio prévio entre os demais licitantes, o relator 
entendeu não haver provas suficientes para caracterizar tal prática criminosa. 
Por outro lado, quanto ao valor superfaturado licitado, entendeu ser incon-
teste. O valor ainda que tenha sido o menor apresentado entre as propostas, 
se deu por preço muito acima do de mercado, uma vez que 5 meses antes a 
mesma empresa já havia licitado por preço bem menor, não havendo como 
ter inflacionado tanto como ocorreu. Nessas circunstâncias, os requeridos cau-
saram prejuízo ao erário público, conduta que configura ato de improbidade 
administrativa, na forma prevista no art. 10, incisos V, VIII, XI e XII da Lei nº 
8.429/9218 . Além disso, o secretário de obras, responsável pelo controle do 
material, foi também acusado de alterar o destino da areia, com o objetivo de 
mascarar o desperdício do respectivo material adquirido em quantidade su-
perior ao necessário, ensejando-lhe a aplicação do artigo 11 da Lei nº 8.429/9219 .

Na ação penal nº 70030281984, foi recebido denúncia por fraude em li-
citação pelo desembargador Marcelo Bandeira Pereira, durante o ano de 2010. 
O prefeito municipal de Candelária, o Secretário municipal responsável pelo 
setor de licitações e o administrador da empresa vencedora do certame foram 
enquadrados nas sanções do art. 90 da Lei nº 8.666/9320  combinado com os 
arts. 29 e 71 do Código Penal, já que, em comunhão de vontades e em conju-
gação de esforços, teriam fraudado, mediante ajuste e combinação prévia, o 
caráter competitivo dos procedimentos licitatórios Carta Convite nº 039/2005 
e nº 012/2006, com o intuito de obter vantagem para a empresa vencedora, 
decorrente da adjudicação dos objetos das licitações.

Nessas circunstâncias, tem-se infringido o princípio da paridade de 
condições dos concorrentes, na forma prevista no art. 10, inciso VIII, da Lei de 

18 Art.10 – (...) V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço 
por preço superior ao de mercado;
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de 
parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente. 
 XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irregular;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente.

19 Art. 11 – Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, (...).
20 Artigo 90 – Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expe-
diente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou 
para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
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Licitações e Contratos, considerado como o princípio mais importante da li-
citação, uma vez que é de natureza desta. O respeito à igualdade deve ser 
garantido a todos aqueles que se propõem a contratar com a Administração 
Pública, o que foi claramente violado pela presença de má-fé por parte dos 
administradores.

 Neste sentido, leciona Di Pietro (2002, p. 302):

O princípio da igualdade constitui um dos alicerces da lici-
tação, na medida em que esta visa, não apenas permitir à 
Administração a escolha da melhor proposta, como tam-
bém assegurar igualdade de direitos a todos os interessa-
dos em contratar. Esse princípio, que hoje está expresso 
no artigo 37, XXI21 , da Constituição, veda o estabelecimen-
to de condições que impliquem preferência em favor de 
determinados licitantes em detrimento dos demais.

Além disso, pela sua natureza, ambos os trabalhos técnicos contratados 
e realizados por meio das Cartas Convite 039/2005 e 012/2006 eram conexos 
e complementares, devendo, portanto, fazerem parte do mesmo processo li-
citatório, de forma conjunta. Tal fato demonstra que a intenção era cindir os 
termos da contratação em dois processos, a fim de trocar a abertura de licita-
ção na modalidade Tomada de Preços, mais exigente, pela modalidade Carta 
Convite, evitando, com isso, a participação de outras empresas. Ainda assim, 
houve a preterição de possíveis candidatos, uma vez que as empresas convi-
dadas a participarem receberam a Carta Convite nos últimos dias do prazo, 
sem tempo hábil para a participação no certame.

 Aos fatos favorecedores da empresa vencedora, soma-se também a 
prévia combinação de proposta com outra empresa aparentemente concor-
rente, havendo indícios de que o fax com a proposta desta empresa foi reme-
tido de um dos telefones daquela; e a prorrogação do contrato, resultado do 
processo da licitação já irregular, por meio de adendos perfeitamente previsí-
veis.

 É importante ressaltar que a justificativa para o aditamento contratual 
se funda em demanda necessária à Administração ocorrida após a celebração 
do contrato. Se esta circunstância surge antes ou durante o curso do proces-
so licitatório, ela deve ser incluída no edital, o que, muitas vezes, provoca a 
mudança de modalidade, como aconteceria no caso em questão. Num pri-
meiro momento, os adendos permitiram que o limite de valor estimado para 

21 Artigo 37 – (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que asse-
gure igualdade de condições a todos os concorrentes, (...).
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a modalidade Convite não fosse ultrapassado, e que, após, o custo final fosse 
aumentado, sem que houvesse a mudança para a modalidade Tomada de Pre-
ços, formalmente mais exigente.

 Ainda, ressalta-se a contratação da filha do Secretário municipal, res-
ponsável pelas licitações no município, para trabalhar na empresa que venceu 
a licitação, realçando a previsão dos aditamentos, muito superiores ao valor 
inicial previsto para os serviços ajustados.

 Ademais, a Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, cujo orçamen-
to prévio, apresentado antes da elaboração das Cartas Convite, foi o de menor 
valor, estranhamente acabou não sendo convidada a participar do processo 
licitatório, mesmo possuindo reconhecida experiência de realização de idên-
tico trabalho junto ao município de Venâncio Aires (onde obteve 100% de 
eficácia) e excelentes referências quanto aos seus serviços técnicos. Cumpre 
destacar que a Universidade de Santa Cruz do Sul, além de apresentar o menor 
preço, se fosse contratada, por ser entidade filantrópica, demandaria dispensa 
de licitação, tal como ocorrera em Venâncio Aires, conforme artigo 24, inciso 
XIII, da Lei 8.666/9322. 

 Diante de todos esses fatos supramencionados, o relator afirma não 
restar dúvida alguma quanto à conduta delituosa imputada aos envolvidos, 
recebendo, dessa forma, a denúncia.

 Na apelação crime nº 70062645882, tramitada na quarta câmara crimi-
nal, em fase recursal, o relator Aristides Pedroso de Albuquerque Neto decla-
rou a inépcia da denúncia quanto ao delito de corrupção ativa atribuído aos 
proprietários da empresa envolvida, porém o mesmo não ocorreu em relação 
ao crime de fraude à licitação, previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93. Neste caso 
em questão, os denunciados procuraram o Secretário Municipal de Saúde de 
Encruzilhada do Sul, demonstrando interesse em fornecer produtos e equipa-
mentos médicos ao município, ocasião em que lhe foi proposto um percentual 
de 10% sobre as vendas realizadas, caso o Município efetuasse compras com a 
empresa.

A conversa foi gravada e o Secretário denunciou o ocorrido, sem o co-
nhecimento dos proprietários. Foi, então, aberto o procedimento licitatório 
nº 32/2006, na modalidade Carta Convite, em que apenas quatro empresas 
foram convidadas a participar, todas elas com propostas comerciais já mon-
tadas e direcionadas por ambos os denunciados, de forma antecipada, para 

22 Artigo 24 – É dispensável a licitação: (...) inciso XIII – na contratação de instituição brasi-
leira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvi-
mento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que 
a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucra-
tivos.
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proveito de sua própria empresa, a qual adjudicaria a expressiva maioria dos 
equipamentos médicos, objetos do certame, e sairia, então, vencedora. Ao 
decorrer do tempo o Ministério Público realizou expedientes investigativos e 
no momento de entrega dos produtos e pagamento dos valores ajustados a 
força tarefa juntamente com os Promotores de Justiça deu voz de prisão aos 
acusados.

 Mais uma vez, restou violado o princípio da ampla concorrência entre 
as possíveis empresas para a realização da prestação de serviços e produtos.  
Dessa forma, o relator entendeu não haver dúvida de que os réus fraudaram, 
mediante prévio ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório, 
realizado com o intuito de obter vantagem financeira própria. Esta simples 
prática, plenamente demonstrada no caso, tanto pelas declarações de teste-
munhas e documentos colhidos quanto pelas gravações e interceptações te-
lefônicas realizadas, importa para a ocorrência do crime previsto no art. 90 da 
Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93), que se caracteriza como crime 
de mera conduta, isto é, prescinde de resultado para se materializar. Assim, 
impositiva a condenação, dando parcial provimento ao apelo dos réus para 
substituir a pena privativa de liberdade de cada um por duas penas restritivas 
de direito.

 Por fim, o último julgado quanto ao tema é a ação penal nº 70051561645, 
de 25 de julho de 2013, em que o relator foi o desembargador Rogério Gesta 
Leal. Nesta peça, o Ministério Público acusa, à época, o Prefeito Municipal de 
Segredo, o Servidor Municipal, a Secretária Municipal de Finanças, a Secretária 
Municipal de Educação e uma das integrantes da Comissão de Licitações, de 
se associarem em quadrilha para o fim de cometer crimes, em especial licitató-
rios. Conversas interceptadas com autorização judicial revelaram a existência 
desse esquema manipulador de resultados em certames, no intuito de favo-
recer empresas previamente escolhidas por eles, restando evidente também 
que, no mais das vezes, uma mesma empresa preenchia propostas fictícias em 
nome de outras empresas.

 Na presente peça acusatória constam duas licitações eivadas de frau-
de. A primeira realizou-se a fim de contratar empresa que realizasse reforma 
completa do motor e do eixo dianteiro de um ônibus. O processo foi aberto na 
modalidade Carta Convite e apenas três empresas participaram, número míni-
mo exigido para este tipo de licitação. Havia combinação prévia à abertura das 
propostas de que a empresa de Segredo venceria o certame, já que seus re-
presentantes receberiam e preencheriam as Cartas Convite em nome das três 
participantes. No entanto, tal combinação restou frustrada, por razões alheias 
à vontade dos agentes, já que outra empresa apresentou a menor proposta, 
obrigando o Município a adjudicar o objeto licitado à empresa diversa do pre-
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tendido. O que os réus contataram foi que a tentativa de fraude foi descoberta 
por esta outra empresa, que acabou participando efetivamente do certame, 
a ponto de vencê-lo. Então, o Prefeito, fazendo uso da modalidade Convite, 
conhecida por ser menos eficiente quanto à economicidade e isonomia das 
aquisições, utilizou-se dessa ineficiência para tentar adjudicar o objeto em fa-
vor da empresa escolhida, não tendo obtido sucesso em tal prática.

 Nessas circunstâncias, além da tentativa de violação do princípio de 
igual concorrência e do sigilo das Cartas Convite, também foi tentado violar o 
que alguns doutrinadores chamam de o princípio da adjudicação compulsória 
do vencedor. Este princípio não está explicitamente presente na Lei 8.666/93, 
mas traz a ideia de garantir que, após concluído o procedimento licitatório, a 
adjudicação do objeto da licitação será feita exclusivamente ao vencedor do 
certame, impossibilitando a contratação da Administração com outro licitante 
ou fornecedor.

Nas palavras de Meirelles (1998, p. 240):

Advirta-se, porém, que o direito do vencedor limita-se 
à adjudicação, ou seja, à atribuição a ele do objeto da li-
citação, e não ao contrato imediato. E assim é porque a 
Administração pode, licitamente, revogar ou anular o pro-
cedimento ou, ainda, adiar o contrato, quando ocorram 
motivos para essas condutas. O que não se lhe permite 
é contratar com outrem enquanto válida a adjudicação, 
nem revogar o procedimento ou protelar indefinidamente 
a adjudicação ou a assinatura do contrato sem justa causa. 
Agindo com abuso ou desvio de poder na invalidação ou 
no adiamento, a Administração ficará sujeita a correção ju-
dicial de seu ato e a reparação dos prejuízos causados ao 
vencedor lesado em seus direitos, quando cabível.

Já a segunda licitação, diferentemente das já analisadas, realizou-se na 
modalidade pregão presencial, porém, com o mesmo prévio intuito fraudulen-
to, desta vez em relação à contratação de empresa para a prestação de servi-
ços de transporte escolar. Nas conversas interceptadas, descobriu-se que a li-
citação foi feita exclusivamente para a empresa denunciada, sendo a única a 
participar do certame, a qual havia adquirido um ônibus já com o objetivo de 
aproveitá-lo em algum contrato com a Prefeitura de Segredo. Tal empresa já 
havia vencido licitação anterior, porém seu ônibus não se adequava ao edital, 
motivo pelo qual foi realizada nova licitação destinada a sua participação. Vale 
ressaltar ainda que a proprietária da empresa participou da campanha eleitoral 
que ajudou a eleger o Prefeito no município, ensejando uma troca de favores.
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 Neste segundo procedimento de licitação, tem-se que as regras pré-

vias do edital quanto à escolha do ônibus foram respeitadas, no entanto, a sua 
invalidação deu-se por motivo alheio ao interesse da Administração. Já que a 
licitação anterior deveria ser anulada por seu objeto não corresponder como 
pedido no edital, a saída encontrada pelos réus para tentar mascarar a fraude 
foi invalidá-la e realizar nova licitação, em que a empresa escolhida não pre-
cisou concorrer com nenhuma outra, não encontrando obstáculos, uma vez 
que o certame já fora previamente destinado a ela, frustrando o princípio da 
concorrência. 

 Diante dos indícios de autoria e materialidade apurados, o relator des-
ta peça acusatória optou por receber a denúncia.

 As diferentes formas de se regular o processo de seleção se caracte-
rizam pelos diferentes graus de complexidade de suas fases. Pela análise da 
pesquisa realizada quanto às quatro jurisprudências, percebe-se que a moda-
lidade de licitação denominada Convite é tida como a mais vulnerável pelos 
administradores que desejam fraudar o procedimento licitatório para benefí-
cio próprio em detrimento da supremacia do interesse público. 

 Este problema pode ser justificado por tal modalidade ser considera-
da a mais simples delas, prevista no art. 22, § 3º da Lei 8.666/9323 . Conforme 
a legislação, a Administração, utilizando-se de sua oportunidade e conveniên-
cia, escolhe e convida no mínimo três fornecedores do segmento de serviço 
ou mercadoria licitada – aquisições que custem até 150 mil reais – por meio de 
uma carta-convite, que substitui o edital. Além disso, não é necessário que as 
empresas estejam cadastradas no sistema, porém é obrigatório que o órgão 
público divulgue cópia do instrumento convocatório em local apropriado e 
que o convite seja também estendido a empresas que estejam cadastradas, as 
quais deverão manifestar seu interesse em participar do processo até 24 horas 
antes da data de apresentação das propostas (ZUCCO, 2014).

 Como foi analisado na pesquisa jurisprudencial, a escolha das empre-
sas licitantes é previamente manobrada, e o curto prazo que antecede a publi-
cação das propostas acaba por excluir empresas sérias e probas que realmente 
desejem participar do procedimento e prestar serviços à Administração Públi-
ca de modo a atender o interesse público.

 Ainda, com as fraudes na contratação pública, toda a sociedade se vê 

23 Art. 22 – §3 Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente 
ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) 
pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresen-
tação das propostas.
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prejudicada por tais práticas ímprobas, já que tem sua renda aplicada em lici-
tações fraudulentas que nada retornam ao interesse público, violando inclusi-
ve direitos fundamentais.

NOTAS FINAIS

Evidencia-se com a pesquisa que o processo de contratação pública é 
assolado, por diversas vezes, de improbidades e fraudes. É importante ter pre-
sente que muito além de se configurar em um ato de improbidade administra-
tiva, as fraudes em licitações públicas refletem no interesse público, acarretan-
do em consequências para os direitos fundamentais dos cidadãos.

Desse modo, o presente trabalho, a partir das fases e modalidades da 
contratação, perquiriu acerca de quais são os maiores problemas da licitação, 
partindo da análise de alguns casos julgados de uma determinada região, qual 
seja, Vale do Rio Pardo. A partir da análise qualitativa realizada nas quatro ju-
risprudências, percebe-se que a modalidade de licitação denominada convite 
é tida como a mais vulnerável pelos administradores que desejam fraudar o 
procedimento licitatório para benefício próprio em detrimento da supremacia 
do interesse público.

Uma prática que é comum e que é difícil de realizar o controle da fraude 
da licitação é planejar o edital de modo que favoreça a empresa que os admi-
nistradores desejam que seja a beneficiada. Assim, antes de publicizar o edital 
já está pactuado entre a empresa e a Administração Pública, sendo dificultoso 
identificar o ato ímprobo nas fases seguintes.

Neste sentido, é de suma importância que haja o controle externo (efe-
tuado pelo Tribunal de Contas do Estado), o controle judicial e o controle so-
cial, para que, a partir de maior fiscalização, se possa identificar e combater as 
fraudes no processo licitatório. Isto pois, além de se consubstanciar em um ato 
que atente os princípios da Administração, a fraude acarreta em severas con-
sequências à sociedade, que vê os seus direitos fundamentais à mercê.

Os Grandes Temas do Municipalismo III.indd   43 03/11/2016   13:03:08



Assembleia Legislativa do Rio Grande do SulAssembleia Legislativa do Rio Grande do Sul44

Comissão de Assuntos MunicipaisO controle das licitações públicas municipais - Volume 03
REFERÊNCIAS

BITENCOURT, Caroline Müller; RECK, Janriê Rodrigues. A construção de 
categorias de observação do contrato público e suas relações com a corrup-
ção a partir de uma perspectiva processualista e de utilização de uma metodo-
logia do caso concreto. In: COSTA, Marli Marlene Moraes da; LEAL, Mônia Cla-
rissa Hennig (organizadoras). Direitos sociais e políticas públicas: desafios 
contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2014, p. 29-62.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa 
do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constitui-
cao/ constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 23 jun. 2016.

______. Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exer-
cício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública dire-
ta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm> Acesso em: 11 ago. 2016.

______. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, in-
ciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/L8666cons.htm> Acesso em: 11 ago. 2016.

______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação cível núme-
ro 70031586977, julgada em 19 de novembro de 2009. Desembargadora Re-
jane Maria de Castro Bins (relatora). Disponível em: <http://www1.tjrs.jus.br/
site_php/consulta/ consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Ju
sti%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_pro-
cesso_mask=70031586977&num_processo=70031586977&codEmenta=324
5168&temIntTeor=true>. Acesso em: 12 ago. 2016.

______.______. Ação penal número 70030281984, julgada em 27 de 
maio de 2010. Desembargador Marcelo Bandeira Pereira (relator). Disponível em: 
<http://www1.tjrs. jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_
comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_
comarca=700&num_processo_mask=70030281984&num_processo=700302
81984&codEmenta=3555058&temIntTeor=true>. Acesso em: 11 ago. 2016.

_______.______. Ação penal número 70051561645, julgada em 25 

Os Grandes Temas do Municipalismo III.indd   44 03/11/2016   13:03:08



Assembleia Legislativa do Rio Grande do SulAssembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 45

Comissão de Assuntos MunicipaisO controle das licitações públicas municipais - Volume 03
de julho de 2013. Desembargador Rogério Gesta Leal (relator). Disponível em: 
<http://www1.tjrs.jus.br/ site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_
comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_
comarca=700&num_processo_mask=70051561645&num_processo=700515
61645&codEmenta=5372639&temIntTeor=true>. Acesso em: 12 ago. 2016.

______.______. Apelação crime número 70062645882, julga-
da em 30 de março de 2015. Desembargador Aristides Pedroso de Albu-
querque Neto (relator). Disponível em: <http://www1.tjrs.jus.br/site_php/
consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7
a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_
mask=70062645882&num_processo=70062645882&codEmenta=6270704&t
emIntTeor=true>. Acesso em: 11 ago. 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 14. ed. São 
Paulo: Atlas, 2002.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 23. Ed. São 
Paulo: Malheiros, 1998.

SOUTO, Marcos Juruena Villela. Licitações e contratos administrativos. 
Rio de Janeiro: Esplanada ADCOAS, 1993.

ZUCCO, Fabiano. Entenda como funciona cada modalidade de licita-
ção pública. LicitaçãoWeb, 2014. Disponível em: <http://licitacaoweb.com.br/
blog/funciona-modalidade-licitacao/#ixzz4HBe9Pp8g>. Acesso em: 13 ago. 
2016.

Os Grandes Temas do Municipalismo III.indd   45 03/11/2016   13:03:08



Assembleia Legislativa do Rio Grande do SulAssembleia Legislativa do Rio Grande do Sul46

Comissão de Assuntos MunicipaisO controle das licitações públicas municipais - Volume 03
O CASO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NA REGIÃO OESTE: 

UMA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DO TJ/RS E DO LICITACON COMO 
FORMA DE MONITORAMENTO DAS LICITAÇÕES

Daniela Arguilar Camargo 24

Isabelle Pinto Antonello25 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A administração pública dirige-se pelos princípios da supremacia e in-
disponibilidade do interesse público, sendo assim, quando se necessita a re-
alização de obras e serviços, alienação de bens e contratação de terceiros, o 
procedimento administrativo licitatório é obrigatório. Assim a exigência de 
licitação emerge da obtenção de uma melhor contratação, optando-se pela 
proposta mais vantajosa para a administração pública. 

Nos casos em que há a inexigibilidade da licitação, ou seja, quando não 
se tem a possibilidade de competição, existindo apenas um objeto atendendo 
as necessidades da administração, a regra fica clara no sentido em que a licita-
ção é obrigatória e quando inviável a competição, torna-se inexigível. 

O presente estudo passa a analisar o caso do Município de Bagé, sobre a 
improbidade administrativa, diante da contratação direta de sociedade de ad-
vogados por parte da administração pública, sustentando o pretexto de ine-
xigibilidade de licitação, ficando evidenciado ao final, a sua obrigatoriedade 
conforme entendimento jurisprudencial. 

Dessa maneira poderemos observar a relevante importância do novo 
sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul, o LicitaCon, que se refere ao controle e monitoramento das 
24 Mestranda em Direitos Sociais e Políticas Públicas pelo Programa de Pós Graduação em 
Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul - Conceito Capes 5, na linha de pesquisa Polí-
ticas Públicas de Inclusão Social; e Pós Graduanda em Direito Tributário e em Planejamento 
Tributário pela Escola Superior da Magistratura Federal e Universidade do Norte do Paraná. 
Integrante Sub-Grupo de Pesquisa Gestão Local e Políticas Públicas (CNPQ) coordenado 
pelo professor Ricardo Hermany. Email: danielacamargo68@gmail.com;
25 Advogada, Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pelotas, Graduanda no 
Curso de Pedagogia da Universidade Norte do Paraná – UNOPAR, Especialista em Direito 
do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Anhanguera – UNIDERP, Mestranda 
em Direitos Sociais e Políticas Públicas pelo Programa de Pós-Graduação em Direito - Mes-
trado e Doutorado - da Universidade de Santa Cruz do Sul – RS, Conceito Capes 5.Integran-
te do Sub-Grupo de Pesquisa Gestão Local e Políticas Públicas (CNPQ) coordenado pelo 
professor Ricardo Hermany. Email: isantonello@hotmail.com;
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licitações e contratos administrativos estabelecidos pelos órgãos, poderes e 
entidades das esferas públicas municipal e estadual.

Tal ferramenta permite o acompanhamento da licitação durante todas 
as fases do processo, e do contrato desde sua celebração até o seu encerra-
mento, possibilitando, assim, uma maior fiscalização por parte do Tribunal e 
a intervenção quando necessário, sempre visando a proteção do interesse 
público e conferindo maior eficiência aos serviços prestados pela administra-
ção. Todo e qualquer ente é obrigado a praticar apenas atos legítimos, de sua 
competência, sem beneficiar ninguém além da coletividade, sob pena de abrir 
caminhos para atuação do Judiciário, como ocorre no caso debatido na pre-
sente pesquisa.

 2. OBRIGATORIEDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO: APONTAMEN-
TOS DA DECISÃO JURISPRUDENCIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
RIO GRANDE DO SUL

A administração pública deve obrigatoriamente, ao realizar obras e 
serviços, alienar bens e contratar terceiros, utilizar-se do processo licitatório, 
e quando não se possui uma competição entre os concorrentes, ou seja, pos-
suindo apenas um, ou impossibilidade de comparação das propostas, imper-
tinência da licitação, e ainda desnecessidade da mesma, a licitação se torna 
inexigível. Contudo, para Torres (2009, p. 342) “as hipóteses dos incisos não 
têm autonomia conceitual [...]; sendo, como devem ser, os incisos de um arti-
go subordinados à cabeça deste, a inexigibilidade de licitação materializa-se 
somente quando a competição for inviável”. 

Por conseguinte, o caso em comento foi julgado pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio Grande do Sul, ocorrido no Município de Bagé, localizado na 
região centro oeste do estado, tendo como partes o Ministério Público, que 
ajuíza ação civil pública em desfavor do Prefeito e da sociedade de advogados. 

Ambos os réus são condenados, primeiramente a figura do prefeito pela 
contratação sem procedimento licitatório, da sociedade de advogados, que 
lhe prestaria serviços se assessoria e consultoria jurídica ao Município, e ainda 
pelo fato de que a sociedade contratada era a mesma que realizou defesa em 
processo de investigação judicial eleitoral, de prefeito e vice-prefeito perten-
centes à mesma coligação, violando o princípio da moralidade. 

A contratação teria sido feita sem prévia licitação e ordenando-se por 
critérios diversos ao interesse público, beneficiando particulares pessoalmen-
te vinculados a máquina pública. O município, representado pelo prefeito, ale-
ga que não se trata de um caso de inexigibilidade, nos termos do artigo 25 , II 
da Lei de Licitações, pois é vista a notória especialização da empresa contra-
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tada, necessitando-se a inviabilidade de competição de natureza singular do 
objeto contratado, o que não seria o caso; ao final ainda é julgado pelos atos 
de improbidade administrativa, previstos no artigo 1026 , incisos I e VIII da Lei 
de Improbidade Administrativa, suspendendo-se em primeiro plano, os servi-
ços prestados pela sociedade de Advogados. 

Em preliminares de recurso, o Município aduz a inaplicabilidade da lei 
de improbidade administrativa aos agentes políticos, o qual não é apreciado, 
pois conforme a Constituição Federal de 1988, artigo 34, § 4º, os atos pratica-
dos por qualquer agente público, sendo de qualquer ente federado, serão pu-
nidos pela mesma Lei; e a inconstitucionalidade formal e material da referida 
Lei. 

Passado ao julgamento do mérito, são conhecidos dois temas gerais: a 
inexigibilidade da licitação, inviabilidade da competição, requisitos da notória 
especialização e da singularidade; e a improbidade administrativa.

Diante do sustentado pelo Município, frente à justificativa de contra-
tação direta da sociedade de advogados, por esta ser especializada, Mendes 
(2011, p. 633), firma o entendimento de que a inexigibilidade da licitação, se 
sujeita a demonstração da singularidade do objeto, frente às caraterísticas e 
necessidades da administração pública, ainda, o caráter profissional especia-
lizados e a notoriedade de especialização do prestador, inviabiliza a competi-
ção, não sendo possível a contratação direta por meio deste fundamento. 

Assim, conforme já mencionado, quanto ao tópico de inexigibilidade de 
licitação por notória especialização da empresa contratada, não possui funda-
mentação, uma vez que esta fere a competição entre os concorrentes, de acor-
do com Filho (1995 p. 70) “Não haverá competição possível quando inexistir 
pluralidade de particulares habilitados a satisfazer a administração Pública”, e 
ademais a sociedade de advogados contratada possui relação anterior com a 
mesma coligação partidária, prefeito e vice-prefeito, inclusive realizando defe-
sas na Justiça Eleitoral. 

Os requisitos da singularidade, referindo-se ao serviço técnico e a notó-
ria especialização, estão alojados na invalidade da competição, e somando-se 
esses requisitos a licitação seria inexigível. Quanto à notória especialização, 
referindo-se ao campo profissional, a Constituição Federal dispõe no artigo 

26 Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa [...] I - facilitar ou concorrer por 
qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, 
de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades men-
cionadas no art. 1º desta lei; [...]  IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de 
bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou 
ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;
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2527 § 1º da Lei de Licitações, elementos subjetivos a especialização, entende 
Meirelles (2004, p. 50) que “[...] Notoriedade profissional é algo mais que ha-
bilitação profissional. Esta é a autorização legal para o exercício da profissão; 
aquela é a proclamação da clientela e dos colegas sobre o indiscutível valor do 
profissional na sua especialidade”. 

Quanto à singularidade, existem serviços que necessitam de habilita-
ção específica, determinando a capacitação intelectual e material, indicando a 
execução de um serviço de forma personalíssima; nessa hipótese, a licitação se 
tornaria inviável na condição de se possuir apenas um concorrente, o que não 
acontece no caso analisado, consoante ao entendimento de Mello (2004, p. 
64) “De modo geral são singulares todas as produções intelectuais, realizadas 
isolada ou conjuntamente - por equipe - sempre que o trabalho a ser produ-
zido se defina pela marca pessoal (ou coletiva), expressada em características 
científicas, técnicas e/ou artísticas”. 

Ainda quanto a singularidade, Barbosa (1991, p. 188) aduz que singular 
é o serviço com resultado final em que não se pode conhecer e nem prever an-
tes de pronto ou entregue, seriam aqueles em que as características estariam 
inteiramente particulares, fazendo-o de forma única. Essa unidade é a forma 
em que cada autor irá fazer, sem a possibilidade de que duas ou mais pessoas 
produzam o mesmo resultado, tornando-o assim, único. 

As justificativas de dispensa de licitação, e posteriormente o contrato da 
empresa, não são identificados esses fatores apresentados, pois acabou por 
esvaziar a Procuradoria do Município, deixando-a sem ociosidade intelectual. 
Ademais, a fundamentação baseia-se em carência de pessoal para a realização 
das atividades corriqueiras ou quotidianas; quase nada relacionado ao requi-
sito da notória especialização ou até singularidade, e ocorreu sem cumprir a 
inviabilidade da competição, não levando em consideração a pluralidade de 
profissionais disponíveis no mercado. 

Ainda quanto a um possível auxilio técnico, em razão de um excesso 
de demandas judiciais e administrativas, sendo a qualificação da sociedade 
de advogados notória sobre os assuntos que envolvem a Prefeitura, não se 
trata de uma atividade a ser substituída, mas colaborativa, pois a iniciativa não 
girou em torno da procuradoria do município, mas sim criada artificialmente 
após a sociedade ofertar os seus serviços. 

Dentre as prerrogativas não figura o direito de ser contratado pelo pre-

27 Art. 25 [...] §1o  Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros re-
quisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
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feito, pelo fato de ser confiável a ele, agindo como se estivesse contratando 
um advogado particular para os seus interesses, e não para aqueles assuntos 
de natureza pública. 

Os serviços de assessoramento, patrocinando causas judiciais ou admi-
nistrativas, devem necessariamente cumprir com os requisitos na inexigibili-
dade de licitação, devendo haver prova da inviabilidade da competição e os 
requisitos da singularidade e notória especialização profissional não ocorrido 
no caso em comento. 

Conforme fundamentação da jurisprudência, quanto à inviabilidade da 
competição, é necessário reconhecimento da notória especialização, sendo 
que os serviços não apresentam singularidade, pois afeta a ramos do Direito 
disseminados entre vários profissionais da área, não prescindindo de licitação. 

Ao segundo passo, quanto à improbidade administrativa, foram desta-
cados três pontos, a caracterização da improbidade, danos ao erário e os san-
cionamentos. Consoante ao entendimento de Osório (2007, p. 88):

O dever de probidade dos agentes públicos no tratamen-
to da coisa pública, na prestação de serviços públicos ou, 
mais genericamente, no exercício das funções públicas 
está plasmado no sistema constitucional que tutela a Ad-
ministração Pública brasileira [...] alcançando frontalmen-
te os agentes públicos.

Um pouco mais adiante, salienta que “a improbidade administrativa é 
nada menos do que uma modalidade – a mais grave, na perspectiva do direito 
administrativo – de má gestão pública” (OSÓRIO, 2007, p. 88).

Nessa perspectiva, a empresa contratada, conforme já mencionado, foi 
a mesma que pouco antes da eleições anteriores, realizou defesa na Justiça 
Eleitoral, continuando ainda a defender o anterior prefeito, constituindo, con-
forme sustentado jurisprudencialmente, uma forma de compensação às cus-
tas do erário municipal. 

Assim, se nem tudo que se torna ilegal é ímprobo, uma vez que a im-
probidade pressupõe o dolo, este se acha provado, ou seja, a intenção direcio-
nada de contratar a sociedade de advogados é no sentido de a favorecer, não 
passando a maiores justificativas mise-en-scéne.

Resta demonstrado ainda, que os serviços que foram contratados eram 
comuns, corriqueiros, podendo ser conduzidos por qualquer dos integrantes 
da procuradoria de qualquer município, devendo estes serem utilizados, pois 
já são pagos pelo município, ocorrendo o prejuízo ao erário correspondente a 
todos os pagamentos baseados no contrato. 
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Salienta-se ainda, que nessas circunstâncias, não se aplica a inexistência 

do dado, sob justificativa de que o serviço fora prestado por ente público, pois 
este, de qualquer maneira tirou proveito da situação. O enfoque é de que o 
município deve se aproveitar da sua procuradoria, e, contudo a contratação 
de outra empresa lhe gerou ônus em dobro. 

Ao final, foram condenados pela prática de inexigibilidade de licitação, 
quando se tornava obrigatório, diante do argumentado, e ainda por atos de 
improbidade administrativa. Essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul é apenas uma, dentre várias que circulam em torno das 
licitações. 

Do exposto, após a analise crítica e minuciosa dessa decisão, passa a ser 
analisado a ferramenta do LicitaCon como forma de controle e monitoramen-
to das licitações e contratos administrativos, firmados entre os órgãos e enti-
dades das esferas públicas municipal e estadual, a partir do caso apresentado, 
se este auxiliaria no controle nesses casos de obrigatoriedade de utilização do 
processo licitatório. 

3. O LICITACON COMO FERRAMENTA DE CONTROLE E MONITORA-
MENTO DAS LICITAÇÕES NO CASO CONCRETO

 
A Constituição Federal deu origem ao controle dos atos da administra-

ção pública acerca da fiscalização financeira, orçamentária e contábil. Destarte 
o artigo 71 do referido ensinamento, o “controle externo a cargo do Poder Le-
gislativo será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, abrangendo as-
pectos de legalidade, legitimidade, economicidade, oportunidade, finalidade 
e eficiência”.

Além disso, a Lei Brasileira nº 8.666/93, a qual trata sobre todas as es-
pecificidades da licitação, ao mencionar o controle externo das mesmas, es-
tabelece critérios como o controle de legalidade, regularidade da despesa e 
sua execução, e, principalmente o combate às irregularidades na aplicação 
da referida lei, respeitando sempre a Carta Magna. Em vista disso, chama-se 
a atenção para a importância da criação da ferramenta sistematizada criada 
pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o LicitaCon, que em 
muito veio para contribuir no que se refere ao monitoramento dos contratos 
e licitações firmadas pelos órgãos, poderes e entidades das esferas públicas 
municipal e estadual do Rio Grande do Sul.

No mesmo sentido, a Constituição Estadual, outorga e explica as com-
petências do Tribunal de Contas do Estado, lhe garantindo amplo poder para 
investigar, requisitar e examinar todos os elementos necessários ao exercício 
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de suas atribuições, vedando, ainda, a sonegação de informações a pretexto 
de sigilo. Isso ocorre em razão de uma cultura de transparência que deve ser 
sempre estimulada no âmbito da Administração Pública, pois garante o exer-
cício do direito fundamental de acesso à informação. 

 Assim, considerando a necessidade de serem desenvolvidas rotinas de 
fiscalização específicas para controle de licitações e contratos administrativos, 
sempre buscando atender ao interesse público, o LicitaCon veio para atender 
as diferentes realidades dos jurisdicionados, contando com dois módulos para 
o recebimento das informações, de acordo com a página do próprio Tribunal 
de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o qual busca dar ampla publicidade 
sobre o funcionamento e qualquer questão acerca da nova ferramenta, Estado 
do Rio Grande Do Sul (2014) “Os órgãos que não possuem sistema informati-
zado próprio para o gerenciamento de suas licitações e contratos terão dispo-
nibilizado o módulo online, denominado LicitaCon Web”. 

Isso significa que o sistema LicitaCon disponibilizará aos jurisdicionados 
de menor porte uma ferramenta gratuita para controle de suas atividades de 
licitação e contratação administrativa, além de todos os outro benefícios acer-
ca do controle externo, esse programa visa se adequar às possibilidades de 
todos os envolvidos com o intuito de dar maior publicidade a toda a coletivi-
dade, independente dos recursos disponíveis.

Ademais, conforme o Estado do Rio Grande Do Sul (2014) “para aquelas 
entidades que possuem sistemas informatizados, típico caso dos municípios 
de maior porte e significativa parcela dos jurisdicionados, será disponibilizado 
outro módulo, específico para o recebimento das remessas deles extraídas, 
denominado LicitaCon e-Validador.”

De acordo com a Resolução nº 1050/2015 do Estado do Rio Grande Do 
Sul (2015), a qual dispõe sobre o Sistema de Licitações o Contratos, em seu 
artigo 2º expõe que “o LicitaCon é destinado ao envio de dados, informações 
e documentos relativos a licitações e contratos administrativos, para fins de 
efetivo e concomitante exercício do controle externo e de disponibilização de 
informações para a sociedade”. A partir disso, será aumentada a transparência 
estatal, vez que será possível o controle e monitoramento de relevantes in-
formações acerca das licitações e contratos administrativos, tanto no que se 
refere a fiscalização dos Tribunais quanto para a própria sociedade civil. 

No caso em tela, que ocorreu no Município de Bagé, quando a Adminis-
tração contratou diretamente com uma Sociedade de Advogados, alegando a 
inexigibilidade de licitação, constata-se a relevante importância da utilização 
do sistema do LicitaCon, o qual desenvolve rotinas de fiscalização específicas 
para controle de licitações e contratos  administrativos, vez que ainda é neces-
sário o aperfeiçoamento do sistema de obtenção de informações dos entes  
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jurisdicionados em meio informatizado, para conferir maior agilidade e segu-
rança ao controle externo.

Todos os jurisdicionados devem encaminhar periódicos ao TCE-RS acer-
ca dos dados, documentos e informações relativos às licitações e contratos 
administrativos, incluindo a dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como 
a adesão à ata de registro de preços de outro órgão e procedimentos de cre-
denciamento e manifestação de interesse.

Para fins do LicitaCon, processos de dispensa e inexigibilidade, bem re-
gistro de preços de outro órgão, são entendidos como modalidades licitatória, 
portanto, também deverão ser informadas no sistema, exceto as enquadradas 
nos incisos I e II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/9328 , cujo cadastramento 
será facultado ao jurisdicionados. No entanto, quando as dispensas por valor 
implicarem a formalização de contratos, estas também deverão ser obrigato-
riamente cadastradas no LicitaCon.

O Tribunal de Contas, também chamado de “Corte de Contas”, no exer-
cício de sua função institucional, deve verificar a proporcionalidade entre os 
pressupostos de fato e de direito que embasaram a escolha feita pela adminis-
tração pública no que se refere a contratação ou licitação, constatando assim, 
se existe qualquer vício, desvio de finalidade ou abuso de poder. 

Por exemplo, o que ocorreu no caso concreto, não se tem como objetivo 
que o Tribunal substitua o Prefeito, porém haveria a fiscalização daquela deci-
são administrativa tomada. Defende-se a necessidade de uma análise prévia 
das circunstâncias que levaram à decisão e que fundamentaram os critérios 
de conveniência e oportunidade, utilizados pelo agente público. Guimarães 
(2006, p.2) dispõe o que segue:

Assim procedendo, possibilita a correção, ab initio, de 
eventuais ilegalidades, adotando medida corretiva e mais 
adequada ao interesse público envolvido e representa 

28 Lei 8.666/93, Art. 24: 
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto 
na alínea “a”, do inciso I do artigo anterior, 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; (Redação dada pela Lei 
nº 9.648, de 1998)
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na 
alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta 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; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998).
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economia processual, bem como evita contratações rui-
nosas para Administração Pública, que certamente apenas 
seriam controladas posteriormente. (GUIMARÃES, 2006, p. 
02).

Nesse sentido, a análise do caso concreto realizada pela Corte de Con-
tas, ultrapassaria o conceito burocrático, verificando também a relação custo 
benefício, avaliando as ações administrativas da forma mais rentável possível 
considerando o interesse público envolvido, a legitimidade do ato e a adequa-
ção do conteúdo, sem ocasionar tantos danos ao erário. Considerando que 
não haviam serviços técnicos e com necessidade de notória experiência, se-
ria extremamente irrelevante a contratação de uma sociedade de advogados, 
uma vez que todo Município possui uma Procuradoria inteira disponível para 
serviços comuns. 

Além disso, a Constituição Federal ilustrou a importância significativa 
do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas, pois lhe confere a possi-
bilidade de obrigar o agente público responsável pelo controle interno a infor-
mar ocorrência de qualquer irregularidade, ilegalidade no exercício da função 
administrativa, sob pena responder solidariamente com aquele que praticou 
ato ilegal. 

Conclui-se então a indispensabilidade da utilização do sistema informa-
tizado do LicitaCon para auxiliar o desempenho das atividades de fiscalização 
orçamentária realizadas pela Corte de Contas, podendo destacar os seguintes 
aspectos apontados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 
(2014):

- Maior eficiência na adoção de medidas preventivas, permitindo que 
eventuais inconformidades identificadas durante uma licitação possam ser 
tempestivamente sanadas, evitando prejuízos posteriores ao erário;

-  Referenciar a formulação dos Planos Operativos de Auditoria do TCE-
-RS;

- Ao longo do tempo, organizar um banco de dados que possibilite a 
análise e respectiva identificação de sobrepreços e quaisquer outras práticas 
prejudiciais à concorrência, tais como a formação de conluios ou cartéis;

- Fomentar o controle social mediante a disponibilização dos dados na 
Internet, combatendo a falta de transparência na publicidade do certame; 

- Acabar com a obstacularização do processo concorrencial, adoção in-
devida de modalidade licitatória, irregularidade nos processos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação, problemas em projetos e orçamentos de obras pú-
blicas, dentre outros.
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Desta feita, através de um procedimento que disponibilizará o acom-

panhamento do processo licitatório em todas as suas fases, desde a abertura 
até sua efetiva homologação, e do contrato desde a celebração até o encer-
ramento, o LicitaCon vem com o intuito de aumentar a capacidade de su-
pervisão e fiscalização das contratações públicas, fortalecendo as atividades 
desenvolvidas pelo controle externo, Tribunal de Contas. E, assim, no que se 
refere ao caso anteriormente analisado, seria possível uma constatação de ir-
regularidade desde o primeiro contato para a contratação, onde já saltariam 
aos olhos do controle a desnecessidade desta relação: Prefeitura X Sociedade 
de Advogados, bem como a impossibilidade de aplicação da inexigibilidade 
da licitação.

4. CONCLUSÃO

A inexigibilidade de licitação, por parte da administração pública, ocor-
re nos casos em que não há concorrência, ou se faz necessária a especialidade 
profissional para que determinado serviço seja prestado. A administração pú-
blica deve obrigatoriamente utilizar do processo licitatório para realizar obras, 
alienar bens e contratar serviços. 

O caso analisado foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo ocorrido no Município de Bagé, possuindo como partes 
o Ministério público, que ajuizou ação civil pública em desfavor do prefeito e 
da sociedade de advogados. Ao final ambos foram condenados, primeiramen-
te pela contratação de empresa sem procedimento licitatório, e por improbi-
dade administrativa. 

Da análise crítica, analisou-se a decisão a partir de uma irregularidade 
no processo licitatório, para ao final apontar a utilização da ferramenta do Li-
citacon como forma de controle e monitoramento das licitações municipais e 
estaduais. 

Em vista disso, demonstrou-se a grande importância da utilização do 
sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul, que veio para contribuir em muito no auxílio e monitoramento 
das contratações e processos licitatórios realizados por entes ligados às esfe-
ras municipais e estaduais do Rio Grande do Sul. 

Assim, o LicitaCon se mostra como uma barreira para a continuação das 
irregularidades, pois a qualquer momento o Tribunal de Contas pode analisar 
não só o ato convocatório da licitação, mas todo e qualquer ato praticado no 
curso do procedimento, visando garantir a proteção do sistema normativo. 
É permitido o acompanhamento da licitação durante todas as fases do pro-
cesso, e do contrato desde sua celebração até o seu encerramento, amplia a 
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capacidade de monitoramento das contratações públicas, conferindo maior 
eficiência às atividades de controle desenvolvidas pelo Tribunal e no caso 
tratado na presente pesquisa, teria sido utilizado como prevenção de gastos 
desnecessários, uma vez que no primeiro contato firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Bagé e a Sociedade de Advogados, já haveria intervenção do 
controle fiscalizador.
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APONTAMENTOS SOBRE O PROCESSO LICITATÓRIO EM XANGRI-
-LÁ: UMA ANÁLISE DO CONTROLE DOS CONTRATOS PÚBLICOS

Mirella Luana Caran29 
Rafael Verdum Cardoso Figueiró30 

1. INTRODUÇÃO

O procedimento de contratação pública é cercado de formalidades e 
garantias que visam proteger o interesse público e proporcionar à Administra-
ção a contratação mais vantajosa. Contudo, as contratações nem sempre aca-
bam sendo conduzidas pelos princípios da impessoalidade, da moralidade e 
da economicidade. A investigação das causas para estes desmandos deságua 
nas mais diversas conclusões, sendo tarefa hercúlea a delimitação de todos os 
fatores que contribuem para que os desvios e improbidades administrativas 
ocorram.

Contudo, ainda que exaustiva a tarefa de investigação dos fatores que 
contribuem para o surgimento dos desvios na gestão pública, o presente es-
tudo buscar estabelecer alguns casos recorrentes na contratação pública. Para 
tanto, a verificação desses desvios foi delimitada em três aspectos.

O primeiro diz respeito ao espaço geográfico pesquisado. A pesquisa 
está delimitada ao litoral norte do Estado, notadamente à cidade de Xangri-lá. 
A escolha deste município, dentro as 23 (vinte e três) cidades existentes na 
região, se deve em razão da notoriedade que esta localidade possui no cenário 
estadual, principalmente nos meses de veraneio.

O segundo aspecto enfrentado foi a delimitação temporal. A análise 
está direcionada para os acontecimentos mais marcantes, com maior notorie-
dade no âmbito do município. O marco temporal parte do caso emblemático 
envolvendo o gestor municipal de Xangri-lá na administração entre os anos 
1996 e 2000. Nessa época, os apontamentos acerca de problemas envolvendo 
a contratação pública chegaram a levar o gestor municipal à cassação. 

Por último, a análise direciona-se para casos corriqueiros os quais, ain-
da que percorram o cotidiano da gestão pública, são motivos de constantes 
apontamentos pelo Tribunal de Contas Estaduais e ensejam Ações Penais de 
Improbidade Administrativa. 

29 Acadêmica do curso de direito da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, campus 
Capão da Canoa/RS. Integrante do Grupo de Pesquisa Gestão local e Políticas Públicas, co-
ordenado pelo Professor Ricardo Hermany. Contato: mirella_caran@hotmail.com.
30 Mestrando em Direito Social e Públicas na Universidade de Santa Cruz – UNISC. Inte-
grante do Grupo de Pesquisas Gestão local e Políticas Públicas, coordenado pelo Professor 
Ricardo Hermany. Contato: rfaverdum@gmail.com.
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2. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E O CONTROLE DOS RECURSOS 
PÚBLICOS

O Estado Democrático, segundo Silva (2010, p. 66), está fundamenta-
do no princípio da soberania popular, o qual pressupõe a participação efetiva 
e operante da população na gestão pública. Esta participação, contudo, não 
deve ter como fim a simples formação das instituições representativas, mas ser 
capaz de implementar mecanismos eficazes de fiscalização, controle e espe-
cialização da administração pública. 

Dessa forma, a existência de um Estado Democrático que se digne de 
Direito, pressupõe não só a concretização de direitos voltados às questões so-
ciais, mas bem como a efetivação de todos os meios hábeis a garantir a ma-
terialização da democracia e da gestão democrática. Assim, a implementação 
de tais pressupostos deve ser acompanhada de ações que assegurem efeti-
vamente a participação de todos os cidadãos na concretização de políticas 
públicas, alcançando-se, assim, o ideal de bem comum (interesse público), o 
qual se constitui como sendo a finalidade principal do Estado. Desta neces-
sidade de realização do bem comum, surgem, entre outros, os princípios da 
supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. 

Considerando que a consecução do interesse público deve se sobre-
por ao interesse individual, o princípio da supremacia do interesse, garante à 
Administração Pública certas prerrogativas no trato da gestão; por sua vez, o 
princípio da indisponibilidade do interesse limita este poder de impositivo do 
Estado. Nesta conjuntura, a atuação do Poder Público deve obrigatoriamente 
estar adstrita à realização do bem comum (MORAES, 2007, p. 92).

Diferente da ação particular, que possui ampla liberdade para adqui-
rir, alienar, locar bens ou contratar obras e serviços, a Administração Pública 
para assim agir necessita respeitar rigorosamente o procedimento licitatório 
determinado pelo inciso XXI do art. 37 da CFRB e, principalmente, os ditames 
constantes na Lei 8.666/93, a qual institui as normas para licitações e contratos 
realizados pela Administração Pública.

Nesse contexto, a Lei de Licitações apresenta um procedimento voltado 
ao respeito e realização do bem comum, na medida em que, dentro da dinâ-
mica de contratação, prevê a busca e a seleção da proposta mais vantajosa 
para o contrato de seu interesse, por meio de  uma sucessão ordenada de atos 
vinculados para a Administração e para os licitantes, o que propicia igualdade 
de oportunidade a todos os interessados e atua como fator de eficiência e mo-
ralidade nos negócios administrativos (MEIRELES, 2009, p. 274).

No que tange ao conceito de “seleção da proposta mais vantajosa” cabe 
referir que este deve ser avaliado em consonância com o princípio do julga-
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mento objetivo, na medida em que não se relaciona exclusivamente com a 
seleção da proposta de menor preço. Devendo ser levado em consideração 
na analise da proposta mais vantajosa os critérios de: menor preço, melhor 
técnica, a técnica e o preço, ou ainda, o maior lance ou oferta. 

Quanto ao princípio da igualdade de condições, conforme disposto no 
artigo 3º, vale destacar que este princípio se reveste de especial importância 
e garante maior impessoalidade e eficiência nas contrações. Por meio dele os 
critérios de seleção e requisitos estão fixados de forma expressa no instrumen-
to convocatório, inviabilizando possíveis desvios de finalidade, fraudes ou fa-
vorecimentos ilícitos.  A necessidade de obediência dos reclames da probida-
de administrativa (CF/88, arts. 37, caput e 85, V) se relacionam aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e probidade adminis-
trativa.

Daí a possibilidade de concluir-se que o instituto da licitação se apre-
senta como um dos mecanismos de controle dos recursos públicos, evitando 
desvios de finalidade por parte dos administradores, combatendo a corrupção 
e viabilizando a melhor destinação das verbas públicas, por conseguinte, do 
interesse público. 

Uma vez reconhecida a importância do procedimento licitatório no con-
trole e gerenciamento dos recursos públicos, pretende-se analisar a legalidade 
dos procedimentos licitatórios contratados pelos Municípios de Xangri-lá/RS. 

3. ANÁLISE DE CASOS EM XANGRI-LÁ

Diante das tentativas de atender as inesgotáveis exigências sociais, so-
madas aos conflitos de interesses políticos e econômicos, o modelo de estru-
tura administrativa contemple um quadro de crise e inoperância, revelando-se 
insuficiente para suprir sua própria manutenção, bem como as atividades e 
serviços prestados à sociedade. O quadro que se instalou no seio do Estado 
é de crise estrutural e metodológica: o modelo de gestão centralizada não dá 
conta das necessidades sociais cada vez mais alargadas. (LEAL, 2010, P. 55).

Em meio a esta crise de credibilidade das instituições democráticas, 
oriunda principalmente pela proliferação do fenômeno social da corrupção, a 
publicidade dos atos realizados pela Administração, especialmente dos proce-
dimentos licitatórios, se apresenta como um importante instrumento de parti-
cipação e controle popular posto à disposição da sociedade.

O maior envolvimento do cidadão nas decisões tomadas pela adminis-
tração pública auxilia na disseminação de um sentimento verdadeiramente 
republicano, de pertencimento, respeito e de responsabilidade pela coisa pú-
blica, resgatando os laços entre a sociedade e o Estado na busca pelo bem-es-
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tar social. Nesse contexto, busca-se analisar a legalidade dos procedimentos 
licitatórios no âmbito municipal. Para tanto, apresenta-se dois casos procedi-
mentos licitatórios em que a Auditoria Municipal do Tribunal de Contas – TCE, 
do Estado do Rio Grande do Sul – RS apontou possíveis irregularidades e que 
culminaram em processos judiciais por improbidade administrativa.

Por questões de imparcialidade acadêmica, serão preservados os no-
mes do envolvidos nos casos analisados. Muito embora os processos sejam 
públicos, e neles estejam disponíveis a identificação pessoal de todos os en-
volvidos, o objetivo aqui pretendido é a análise das questões administrativas 
que envolvem o processo licitatório e não a indicação dos responsáveis pelos 
possíveis desvios.

Nesse diapasão, a análise parte do apontamento constante no Relató-
rio de Auditoria emitido pelo Serviço de Auditoria Municipal do Tribunal de 
Contas – TCE, do Estado do Rio Grande do Sul – RS, conforme Processo 5012-
02.00/00-3. 

O referido relatório versa a respeito do cometimento de supostas ilegali-
dades pelo Chefe do Poder Executivo do Município no município de Xangri-lá/
RS, no período entre 1996 a 2000. Os apontamentos referem-se à homologa-
ção do procedimento licitatório 003/2000, na modalidade de convite. A ho-
mologação do procedimento deu origem ao contrato 025/2000, tendo como 
objeto a prestação de serviços contábeis no decorrer no ano de 2000. Segun-
do se observa a partir dos apontamentos do TCE, em comunhão de esforços 
com o técnico de contabilidade contratado, o chefe do executivo municipal, 
em tese, teria desviado e apropriando-se de verbas públicas no valor de R$ 
17.181, 78 (dezessete mil, cento e oitenta e um reais e setenta e oito centavos).

A ação dos gestores municipais se deu, segundo Processo 5012-
02.00/00-3 TCE/RS, mediante a fraude na contratação do serviço que não teria 
sido prestado de fato, embora tenham sido emitidos e liquidados os empe-
nhos referentes ao contrato 025/2000.

Ainda dentro do mesmo processo de auditoria, o TCE relatou que entre 
os meses de janeiro a dezembro de 2000, o chefe do executivo municipal, jun-
tamente com outros dois empresários locais, supostamente fraudara o caráter 
competitivo de 12 procedimentos licitatórios, visto que embora a contrata-
ção versasse sobre gêneros alimentícios com aquisição periódica. As licitações 
foram todas celebradas na modalidade convite, tendo como destinatários 
sempre os mesmos interessados. Essa prática, segundo se depreende das afir-
mações do TCE, acabou por ferir a igualdade e a isonomia de participação de 
todos os potenciais interessados no processo licitatório. 

Ainda dentro do mesmo apontamento, o TCE/RS refere que o chefe do 
executivo municipal, provavelmente haveria cometido desvio de finalidade 
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decorrente da prática de promoção pessoal às custas do erário público. O en-
tão prefeito municipal, homologou a contratação de empresas responsável 
por divulgação publicitária, mediante contrato 150/2000, objetivando divul-
gação de publicidade de caráter educativo e informativo. Ocorre que, confor-
me consta no Processo 5012-02.00/00-3 TCE/RS, as publicidades veiculadas 
pela empresa fugiam do caráter meramente informativo e educativo exigidos 
pelo §1º do art. 37, da CRFB. 

Ao que indica, a publicidade contratada deveria fazer referência aos 
atrativos turísticos do município de Xangri-lá, contudo ao que indica os apon-
tamentos do TCE/RS, a publicidade contratada mediante contrato 150/2000, 
fazia referência as obras que o estão prefeito havia executado. Este ato, no 
entender do TCE/RS, feria o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois 
estaria valendo-se de recursos públicos para obter proveito pessoal na medi-
da em que enalteciam a pessoa do gestor.

Em outro item, o relatório do TCE/RS demonstra que chefe do executivo 
municipal dispensou, no ano de 2000, 10 (dez) processos licitatórios, fora das 
hipóteses previstas em lei. Por meio de contratação direta, cujo objeto foi a lo-
cação de caminhões, a auditoria constante no Processo 5012-02.00/00-3 TCE/
RS, demonstrou que houve a contratação irregular de R$ 63.972,58 (sessenta 
e três mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) em 
prestação de serviços junto às Secretarias de Obras do Meio Ambiente, Par-
ques e Jardins de Xangri-lá.

Outro apontamento referido pelo TCE/RS no Processo 5012-02.00/00-
3, diz respeito a suposta frustação no caráter competitivo do procedimento 
licitatório 041/2000. Segundo relato da auditoria, o chefe do executivo con-
trariou os princípios da impessoalidade e da moralidade ao firmar contrato, 
mediante licitação na modalidade convite, com profissionais farmacêuticos, 
mesmo sabendo que estes eram filhos do então Secretário Municipal de Saú-
de de Xangri-lá. 

Por fim o TCE/RS verificou que durante o exercício de 2000, o chefe do 
executivo municipal celebrou contrato de prestação de serviço, pelo período 
de 12 meses (Contrato n. 108/2000) com a empresa destinada a prestar servi-
ços de recolhimento e depósito de lixo domiciliar urbano. Ocorre que a frota 
de veículos destinados à realização do serviço foi ficticiamente integrada à 
frota da empresa. Conforme consultas realizadas pelo TCE/RS, junto ao Depar-
tamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RS e ao Registro Nacional de Veículos 
Automotores – RENAVAM, parte dos veículos contratados para execução dos 
serviços não existiam; outra parte era incompatível com a atividade desempe-
nhada. Igualmente, os apontamentos indicaram realização de 350 serviços de 
coleta fictícios, que embora inexistentes foram empenhados e pagos.
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Com base nos apontamentos do Relatório acima mencionado, o Minis-

tério Público propôs Ação Penal em face dos envolvidos e a câmara municipal 
deu andamento ao processo de impedimento do chefe do executivo. A ação 
penal teve prosseguimento até o Tribunal de Justiça, conforme Apelação Cri-
me Nº 70053673273, enquanto o impedimento foi aceito e decretado pelo 
legislativo municipal.

Superada a analise histórico-descritiva dos apontamentos referidos 
pelo TCE/RS, busca-se apresentar o julgamento do Processo nº 70053673273 
TJ/RS, o qual analisa a Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em 
face à sentença que julgou improcedente a ação penal e absolveu os acusa-
dos das imputações que lhe foram feitas. Conforme se observa da ementa da 
citada apelação crime:

APELAÇÃO-CRIME. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE RENDA 
PÚBLICA E FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DA LICI-
TAÇÃO. Reconstituição probatória insuficiente à imposi-
ção de condenação criminal. Absolvição mantida. Apelo 
improvido. Unânime. (Apelação Crime Nº 70053673273, 
Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Rela-
tor: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em 
01/08/2013)

Da leitura do julgado acima se pode verificar que, com base no aponta-
mento do Relatório de Auditório emitido pelo Serviço de Auditoria Municipal 
do TCE - RS, o Ministério Público propôs denúncia em face do então chefe do 
executivo municipal e de todos aqueles contratados com indícios de fraude à 
licitação, pela prática dos delitos de desvio de verba pública, fraudes ao cará-
ter competitivo das licitações e desvio de finalidade decorrente da prática de 
promoção pessoal às custas do erário público.

O juízo de primeiro grau prolatou sentença julgando improcedente a 
ação penal para absolver os acusados das imputações que lhe foram feitas, 
tanto em razão da inexistência de provas quanto pelo fato de estar provado 
que os réus não contribuíram para a ocorrências dos desvios. Em sede recursal, 
os desembargadores integrantes da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por maioria absoluta dos votos ne-
garam provimento ao apelo ministerial ante a ausência de provas suficientes 
para ensejar a condenação criminal dos apelados. 

Analisando os procedimentos licitatórios ocorridos no âmbito do litoral 
norte do estado do Rio Grande do Sul, especialmente nos últimos 10 anos, res-
saltam ainda dois casos emblemáticos que demonstram a fragilidade do siste-
ma de contratação pública. O primeiro diz respeito à contratação de empresa 
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para a realização de evento festivo destinado ao encontro de moto-clubes; o 
segundo se refere a contratação de empresa especializada na locação e insta-
lação de banheiros químicos na orla marítima, durante o período de veraneio. 
Embora os fatos narrados na presente verificação tenham como delimitação 
territorial o município de Xangri-lá, uma simples busca na página eletrônica 
do TCE/RS, demonstra que os mesmos indícios de irregularidades – inclusive 
envolvendo as mesmas empresas - podem ser encontrados em outros tantos 
municípios do estado.

Com referência à locação de banheiros químicos, a análise tem como 
base o processo TCE/RS Processo nº 3318-0200/12-3, o qual versa sobre a con-
tratação de empresa para fornecimento de sanitários químicos, abrangendo 
os exercícios de 2007 a 2012. Segundo se extrai dos autos, o poder público 
tornou por contratas, sob a forma de dispensa de licitação emprese destina-
da a locar sanitários químicos para a instalação na orla marítima de Xangri-lá. 
Ocorre que a modalidade de dispensa de licitação, exige a demonstração ro-
busta de que era inviável a realização do devido procedimento licitatório. No 
caso em tela não restou, segundo entendimento dos conselheiros estaduais, 
demonstrada qualquer semelhança com situação de emergência ou calami-
dade pública, não havendo evidência de prejuízo ou comprometimento da 
segurança das pessoas, o que inviabiliza, à luz da legislação pertinente, que as 
contratações mediante dispensa de licitação tenham se dado como se deram.

As auditorias realizadas nos procedimentos verificaram que os instru-
mentos convocatórios, além de preverem a dispensa da licitação, previam re-
quisitos de habilitação técnica que não encontram respaldo no Estatuto das 
Licitações. Dentre os requisitos exigidos pode-se observar (i) comprovante de 
entrega do Relatório Anual de Atividades do IBAMA, relativos ao exercício dos 
últimos cinco anos de atividade; (ii) ficha de segurança e laudo técnico do bac-
tericida biodegradável para limpeza de sanitários, (iii) termo de responsabili-
dade dos motoristas com a empresa reconhecida para transporte de efluen-
tes, (iv) laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Tais exigências 
não encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 30, incisos I a IV, 
da Lei Federal nº 8.666/1993, assim como no artigo 37, inciso XXI, da Consti-
tuição Federal; dessa forma, além da dispensa de licitação, segundo o TCE/RS, 
houve limitação do princípio da universalidade do certame.

No total, durante todo o período de contração com dispensa de licita-
ção, foram empenhados e liquidados um total de R$ 216.419,30 (duzentos e 
dezesseis mil quatrocentos e dezenove reais com trinta centavos.

O referido processo, embora possua parecer desfavorável do Ministério 
Público de Contas quanto à legalidade do procedimento adotado pela admi-
nistração municipal, ainda está em fase de julgamento junto ao TCE/RS.
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Ainda com enfoque na análise e possíveis irregularidades na contrata-

ção pública, é de se ressaltar o caso ocorrido no município de Xangri-lá, no ano 
de 2013, quando da contratação de empresa para a realização do 8º Encontro 
de Motos. Conforme demonstra o processo Processo nº: 0950-02.00/13-4do 
TCE/RS a contratação de empresa para a produção do referido encontro foi 
cercada de falta de planejamento e feriu o princípio constitucional da econo-
micidade. 

A gestão municipal, estabeleceu que o 8º Encontro de Motos de Xangri-
-Lá ocorreria no período de 17 a 19 de outubro de 2013. Contudo o edital de 
convocação dos possíveis interessados em realizar a produção do evento foi 
disponibilizado apenas no dia 02 de outubro daquele mesmo ano. Segundo 
consta no edital 122/2013, o pregão eletrônico destinado à contratação de 
empresa para a realização do evento, foi realizado apenas dois dias antes da 
realização da festividade.

Além de causar sérias complicações de ordem burocrática à própria ad-
ministração, o exíguo prazo entre a abertura das propostas e a realização do 
evento, acarretou a desistência pelo objeto licitado de pelo menos uma outra 
empresa que apresentou uma proposta mais vantajosa para a Administração. 
Em razão desta desistência, a Administração Pública de Xangri-lá pagou à ven-
cedora o valor de R$ 59.000,00, enquanto que a desistente, sob a alegação de 
ausência de prazo suficiente para a execução do contrato, havia proposto o 
valor de R$ 36.950,00.

Todas essas inconformidades apontadas nos autos de prestação de 
contas, bem como nos processos judiciais que delas se decorreram, revelam 
a execução de atos de gestão contrários a normas e dispositivos de ordem 
constitucional e legal. Todavia, nos casos em que evidente a transgressão in-
tencional ou culposa, o TCE tem entendido que se as condutas não chegarem 
a comprometer a globalidade das Contas, embora deixem o Administrador ao 
alcance da imposição de pena pecuniária, não são capazes de rejeitar total-
mente o exercício da gestão financeira.

5. CONCLUSÃO

 A exposição dos principais casos de apontamentos acerca de desvios 
nos procedimentos licitatórios faz emergir a necessidade de criação e efeti-
vação de mecanismos voltados ao controle social da gestão pública. Casos 
recorrentes como os verificados na prática de contratação de parentes dos 
gestores, ou na fraude ao processo licitatório, direcionando-se o certame à a 
determinada empresa, denotam o quão frágil é o processo de contratação ad-
ministrativa.
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 Nesse sentido, as práticas sociais de controle social ganham importân-

cia. Se em tempos passados, como no caso das contratações ocorridas entre o 
final da década de 90 e começa dos anos 2000, não se podia acompanhar em 
tempo real os atos administrativos, hoje a tecnologia da informação represen-
ta um mecanismo de empoderamento capaz de suprir a distância existente 
entre administradores e administrados, governante e governados.

 Por tais razões mecanismos como os Portais de Transparência, plata-
formas eletrônicas como o Cidade Compras, instrumentos de Audiências Ele-
trônicas e demais ferramentas digitais mostram-se importantes ferramentas 
no desenvolvimento da gestão pública. Além d e reduzirem custos, aproxi-
mam os envolvidos na administração; oportunizam a fiscalização comparti-
lhada e equilibram as forças que compõe o processo contratação.
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OS MECANISMOS DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E A ATUAÇÃO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
NOS MUNICÍPIOS DA COMARCA DE SOBRADINHO-RS

Willyam Cristian Krug31

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os acontecimentos ligados ao contexto atual de crises financeiras e cor-
rupção envolvendo à gestão pública tem servido para realçar cada vez mais a 
importância da atuação dos órgãos de controle dos atos administrativos mu-
nicipais, em especial os Tribunais de Contas. Sua atuação fiscalizadora ante 
os municípios expandiu-se para além daquela já tradicional atrelada à devida 
aplicação do dinheiro público, passando a ser um verdadeiro garantidor do 
cumprimento dos princípios e das leis que permeiam a atuação da esfera pú-
blica e sua relação com a esfera privada.

Por se tratar de uma forma de contratação do ente municipal que en-
volve maiores vultos financeiros, os processos de licitação merecem especial 
atenção por parte deste órgão controlador. Aliado aos avanços tecnológicos, 
as ferramentas digitais permitem aos Tribunais de Contas expandir seus bra-
ços de atuação e aguçam a sua percepção das falhas e fraudes que podem 
envolver tais processos de contratações públicas.

Em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, recentemente tivemos o 
lançamento de uma ferramenta que promete grandes avanços no controle 
das contratações públicas. O chamado “LicitaCon” é um sistema virtual desen-
volvido pelos técnicos do Tribunal de Contas desde 2013 e lançado em 2016, 
que permite ao Tribunal de Contas observar todos os passos do processo lici-
tatório, desde a abertura do processo administrativo até a homologação, e do 
contrato desde a sua celebração até o seu encerramento.

Tendo em vista o recente lançamento dessa ferramenta digital, surge a 
dúvida sobre a real capacidade de aplicação da mesma nos casos de controle 
outrora exercidos. Desse modo, seria o LicitaCon um instrumento hábil para 
exercer o controle das licitações municipais? E, ainda, qual(is) a(s) vantagens 
práticas que o mesmo pode oferecer?

Com o objetivo de apontar as possibilidades de aplicação deste referido 
sistema nos municípios da Região Centro-Serra do Estado, o presente estudo 
31 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Santa Cruz 
do Sul. Membro do grupo de estudos “Poder Local e Políticas Públicas”, coordenado pelo 
professor Pós-Doutor Ricardo Hermany. E-mail: willyam_krug@hotmail.com.
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irá trazer a análise de caso de uma jurisprudência oriunda do Egrégio Tribunal 
de Justiça gaúcho para que, a partir da mesma, seja possível indicar de qual(is) 
forma(s) o LicitaCon pode auxiliar na resolução do caso ainda em sua fase ad-
ministrativa.

Para alcançar o objetivo exposto, far-se-á uso da metodologia de pes-
quisa jurisprudencial, com foco nos acórdãos proferidos nos processos oriun-
dos da Comarca de Sobradinho.

2. A ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DA COMARCA DE SOBRADINHO

Dando início ao estudo pretendido, será apresentada uma jurisprudên-
cia encontrada no sistema de buscas do Tribunal de Justiça do Estado. Entre 
todos os casos encontrados no referido sistema de busca, optou-se por trazer 
para o estudo o caso de um Mandado de Segurança impetrado no ano de 
2013 contra o município de Sobradinho, o qual visava assegurar a participação 
de empresa em um processo de licitação na modalidade Pregão Presencial.

Para que seja possível atingir o objetivo central do presente estudo, 
faz-se necessária, em caráter preliminar, uma breve análise do caso a fim de 
elucidar os motivos que levaram à sua apreciação jurisdicional, bem como o 
desenrolar dos trâmites processuais da lide.

O acórdão trazido para o estudo teve sua origem em um processo de 
licitação, modalidade Pregão Presencial, promovido pela prefeitura de Sobra-
dinho no ano de 2013. O referido processo teve como objeto a “seleção de 
pessoa jurídica especializada visando a sua contratação pelo ente municipal 
para prestação de serviços de Assessoria Ambiental e Florestal com vistas ao 
Licenciamento Ambiental de Impacto Local”. 

O processo judicial teve início a partir de um Mandato de Segurança 
impetrado pela empresa J. L. Eisenberger & Cia. Ltda. – Bios - Consultoria Am-
biental contra ato praticado pelo Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí 
– CI/Jacuí, tendo como discussão a participação da referida empresa no pro-
cesso de licitação, modalidade Pregão Presencial, nº 02/2013.

O instrumento convocatório condicionava a participação no certame 
de empresas que possuíssem cadastro regular no Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia do Rio Grande do Sul – CREA-RS. Tal exigência estava 
justificada na medida em que esta seria um meio objetivo de garantir a qua-
lificação técnica das empresas interessadas no certame público, uma vez que 
seu objeto se tratava de atividade técnica.

A discussão se deu ante o fato de que a empresa não estava devida-
mente cadastrada no conselho profissional da categoria, descumprindo, as-
sim, o critério objetivo de participação no certame. Contudo, a mesma alegou 
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que, independente deste fato, os seus sócios, os quais todos são biólogos, 
cumpriam tal requisito.

Em primeira instância, a parte impetrante teve o mérito de seu pedido 
reconhecido, logrando êxito na causa. Na sentença, o juízo a quo fundamen-
tou sua decisão tendo por base o disposto no artigo 30, §1º, da Lei 8.666/93, 
uma vez que o dispositivo legal “prevê que a aptidão técnica do licitante será 
comprovada por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado devidamente registradas nas entidades profissionais competen-
tes” (BRASIL, 1993). Ademais, a exigência legal feita pelo instrumento convo-
catório não impede o reconhecimento do Mandado de Segurança, visto que 
o objeto da lide “é a admissão do impetrante a participar do pregão presencial 
licitatório, mesmo que a pessoa jurídica se trate de biólogos portadores de 
CFBio32, em face da capacidade técnica destes. ”

Cumprindo com as exigências do texto do artigo 14, §1º, da Lei 12.016/09, 
findados os prazos recursais, houve a promoção do reexame necessário por 
meio do recurso de apelação ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado. Coube 
à Segunda Câmara Cível do referido tribunal a apreciação e julgamento do 
recurso. O Ministério Público se posicionou favorável à manutenção da sen-
tença, de modo a garantir a participação da empresa no processo licitatório.

A função de relator do caso ficou a cargo do Desembargador Almir Por-
to da Rocha Filho. Também fizeram parte da câmara recursal a Desembargado-
ra Laura Louzada Jaccottet, a qual atuou como presidente e revisora no julga-
mento, e o Desembargador João Barcelos de Souza Júnior.

Em seu voto, o relator ressaltou o caráter mandamental do instrumento 
convocatório, reconhecendo a legitimidade da exigência do registro da em-
presa e, ainda, reiterando o argumento tecido pelo ente coator de se tratar de 
meio hábil a demonstrar - mesmo que de modo objetivo – o melhor preparo 
do prestador de serviços no cumprimento fiel ao objeto do certame, a critério 
da discricionariedade administrativa. Sendo assim, conforme dito pelo rela-
tor, “a qualificação técnica apresenta-se como um filtro que se destina a, de 
antemão, limitar a participação de licitantes que não apresentem condições 
técnicas para executar o serviço ou fornecer o produto. ”

Ao tratar das exigências dispostas na Lei 8.666/93, o relator menciona 
que o referido diploma legal estabelece um conjunto de limites pelos quais 
é possível assegurar a exequibilidade técnica do contrato. Tais balizas encon-
tram-se dispostas em seu artigo 30, o qual menciona em seu inciso I que “a do-
cumentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á ao registro ou inscrição 
na entidade profissional competente” (BRASIL, 1993).

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confe-

32  Sigla para Conselho Federal de Biologia.
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re o mesmo tratamento à casos semelhantes, conforme bem demonstra o 
julgado em que afirma ser “pressuposto indispensável ao adimplemento de 
sua habilitação no certame público, uma vez que a Administração somente 
poderá confiar-lhe a execução do objeto da licitação, se o interessado pos-
suir e comprovar, nos termos da lei [...] a sua habilitação jurídica plena” (RMS 
10.736/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Segunda Turma, julgado em 26/03/2002, 
DJ 29/04/2002, p. 209).

Ao cabo do seu voto, o relator indica que a impetrante se encontra 
devidamente inscrita no Conselho Regional de Biologia da Terceira Região, 
conforme havia sido provado nos autos do processo. No caso, mesmo não se 
tratando do conselho profissional indicado pelo edital do certame, a referida 
inscrição cumpre com a exigência legal, tendo em vista a sua relação direta 
com o objeto pretendido pelo ente licitante.

Discorrido todos os argumentos levantados, o voto proferido pelo rela-
tor foi acompanhado pelos demais desembargadores, assegurando a manu-
tenção da decisão do juízo a quo por unanimidade.

Concluído o breve relatório do teor do acórdão escolhido, caberá ao ca-
pítulo seguinte verificar as possibilidades de aplicação do sistema LicitaCon 
no controle do referido processo licitatório.

3. O CASO TELADO E O CONTROLE DE LICITAÇÕES PELO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO: POSSIBILIDADES DO USO DA FERRAMEN-
TA “LICITACON”

Conforme pode ser observado no capítulo anterior, a jurisprudência 
citada tem seu centro de conflito na participação de empresa em processo 
licitatório. Da decisão administrativa que negou tal possibilidade, foi aplicado 
o remédio constitucional apropriado ante a coação do município, qual seja, o 
Mandado de Segurança. Dada a situação problema, resta agora verificar se é 
possível o uso do sistema LicitaCon em seu controle e quais os resultados que 
o mesmo poderia ter obtido na resolução do caso.

O remédio constitucional do Mandado de Segurança é comumente vis-
to em casos que objetivam a apreciação judicial envolvendo atos administrati-
vos. Para que tal remédio possa ser aplicado, faz-se necessária a verificação de 
seus pressupostos de existência que, além daqueles pressupostos processuais 
ordinários, são os que envolvem a razoabilidade jurídica na pretensão deduzi-
da e o perigo de extrema onerosidade do direito causada pela demora que a 
prestação jurisdicional pode acarretar. Em termos jurídicos, esses pressupos-
tos se traduzem nas expressões fumus boni iuris (a fumaça do bom direito) e 
periculum in mora (perigo na demora) (FERNANDES, 2005).
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Em havendo uma análise preliminar feita pelo Tribunal de Contas no 

edital, no procedimento licitatório ou no contrato, e a partir dela se verificar a 
regularidade dos instrumentos administrativos, ter-se-ia eliminados os pres-
supostos do mandado de segurança, em especial a própria possibilidade de 
concessão de pedido liminar, no caso, o fumus boni iuris (FERNANDES, 2005).

A análise feita pelo Tribunal de Contas vai muito além da verificação do 
devido cumprimento dos preceitos normativos. Os critérios perpassam a seara 
positiva e tocam aspectos mais pragmáticos, os quais envolvem a legitimida-
de e a economicidade dos atos e procedimentos do certame. Nesse aspecto, 
o controle exercido pelo Tribunal de Contas supera em muitos casos àqueles 
exercidos pelo poder judiciário quando do julgamento das lides (FERNANDES, 
2005). Reside nessa capacidade de apreciação qualificada feita pelo tribunal o 
ponto em que se vislumbra a potencialidade do sistema LicitaCon como ins-
trumento de controle das licitações e dos contratos públicos.

No contexto do caso anteriormente telado, observa-se que um dos cri-
térios utilizados para o aceite da empresa para participar do pregão presencial 
foi o cadastro da mesma no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Estado. O não cumprimento deste requisito pela referida empresa acar-
retou no ajuizamento de um mandado de segurança contra o município de 
Sobradinho, fato que gerou uma série de entraves no processo licitatório e, 
consequentemente, prejuízo ao cumprimento do interesse público objeto do 
certame.

O julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça em grau recursal levou 
em consideração não o critério objetivo do instrumento convocatório, mas sim 
o objeto do certame e, além disso, o atendimento efetivo do interesse público. 
Ora, tendo em vista a maior eficiência advinda do controle feito pelo Tribunal 
de Contas, a qual foi comentada anteriormente, é perfeitamente possível afir-
mar que a situação poderia ter se resolvido ainda na esfera administrativa.

Neste diapasão, tem-se atualmente a ferramenta de controle LicitaCon 
como mecanismo de efetivo controle do Tribunal de Contas. Por se tratar de 
um sistema desenvolvido por técnicos do referido órgão controlador, o mes-
mo surge como um meio hábil para otimizar os processos de contratação pú-
blica e assegurar a sua legalidade e eficiência, conforme os princípios que per-
meiam a seara administrativa (http://www.tce.rs.gov.br, 2016).

Em um viés pragmático, o LicitaCon irá auxliar no desempenho das ati-
vidades de controle externo desenvolvidas pelo Tribunal de Contas de modo 
a assegurar maior eficiência em relação à adoção de medidas preventivas, sa-
nando eventuais inconformidades que podem ser observadas durante uma 
licitação em tempo hábil, evitando, assim, prejuízos ao erário. Ademais, propi-
ciará o fomento de um controle social através da disponibilização dos dados 
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coletados no site do tribunal na internet (http://www.tce.rs.gov.br, 2016).

Em relação a esse último ponto, podemos vislumbrar um interesse por 
parte do tribunal de aproximar as decisões públicas do munícipe, permitindo 
que o mesmo tenha acesso às contratações feitas pelo gestor e também o 
conhecimento em relação à aplicação dos recursos financeiros. Desse modo, 
o sistema promoverá uma atuação mais ativa por parte da população através 
de mecanismos de transparência e publicidade, o que favorece à consolidação 
dos valores ligados à cidadania.

A partir do momento em que os problemas forem sendo identificados 
através dos dados referentes às licitações lançadas no sistema, os auditores 
poderão fazer sugestões de medidas preventivas ante os casos apresentados. 
Ainda, terão a possibilidade de solicitar diligências ou mesmo solicitar o en-
vio de documentações adicionais ao ente fiscalizado (http://www.tce.rs.gov.
br, 2016).

É importante destacar que, segundo Fernandes (2005, p. 102), “se a Ad-
ministração Pública não atender a recomendação, o Tribunal de Contas não 
tem poder para sustar diretamente”. A partir deste entendimento, temos refor-
çado que o poder atribuído ao Tribunal de Contas está limitado à orientação 
do processo licitatório, carecendo da ação por parte do gestor no sentido de 
atender as recomendações feitas pelos auditores. Contudo, havendo a recusa 
por parte da administração pública, é dever do Tribunal de Contas comunicar 
tal ato ao Poder Legislativo a fim de que o mesmo tome as devidas providên-
cias, entre elas a de exercer sua prerrogativa de sustar diretamente o contrato.

Outro ponto que merece ser visto diz respeito a demasiada complexi-
dade que envolve a temática das licitações e contratos. A começar pelo fato 
de que a norma reguladora – a qual se sagrou inequivocamente como uma 
ferramenta de grande avanço no sentido de promoção da transparência na 
gestão pública – possui mais de quinhentos dispositivos legais se computa-
dos todos os seus artigos, incisos e parágrafos, estes bastantes deficientes em 
relação à organização das normas. Sendo assim, resta aos servidores públicos 
municipais se guiarem por meio dos doutrinadores, os quais ainda possuem 
divergências em relação a pontos substanciais. Ademais, há dificuldade de 
compreensão em relação à jurisprudência oriunda do poder judiciário, sendo 
que a do Tribunal de Contas, mesmo sendo abundante, carece de uma certa 
uniformidade ou, ainda, atingir a totalidade dos setores os quais a norma ope-
ra (FERNANDES, 2005).

Somada a essa deficiência, tem-se ainda uma sistemática inexplicável 
envolvendo a incompetência ligada à gestão da liberação das cotas financei-
ras orçamentárias, as quais concentram a entrega de recursos ao término do 
exercício, sendo que não há o devido cumprimento do texto constitucional, 
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onde tal prática é tipificada como crime de responsabilidade (FERNANDES, 
2005).

Pelos motivos ora expostos, é fundamental que a atuação do controle 
feito pelos auditores deve se impor pautada em certa parcimônia, permitindo, 
à luz do princípio da aderência a normas, que o gestor público acate, entre um 
rol de teses jurídicas razoáveis, aquela que brinde da melhor forma possível o 
atendimento do interesse público (FERNANDES, 2005).

 Pelo que se apresenta em relação ao funcionamento do LicitaCon e 
já aplicando tais perspectivas e possibilidades ao caso narrado, temos que o 
entrave gerado pela negativa de participação da empresa no certame poderia 
ter sido sanado de modo simples e eficaz, por meio de sugestões advindas 
do auditor responsável. Desse modo, temos como consequência o não ajui-
zamento do mandado de segurança, liberando o já tão demandado poder 
judiciário de sua apreciação e julgamento, e a economicidade de tempo e de 
custos em relação ao processo licitatório, gerando uma maior efetividade na 
busca do objetivo do certame.

É importante esclarecer que por mais eficiente que possa ser o controle 
feito através do LicitaCon, não se elimina, contudo, a via judicial nas resolu-
ções das demandas pelas quais o mesmo não poderá resolver. Todavia, o ca-
minho judicial passará a ser trilhado como uma ultima ratio na resolução dos 
problemas envolvendo licitações e contratos.

Neste diapasão, tem-se ainda a possibilidade de o licitante recorrer a 
este tribunal caso verifique lesão ou ameaça a seu direito, exercendo essa prer-
rogativa através da intervenção de advogado ou mesmo diretamente, em um 
exercício do jus postulandi (FERNANDES, 2005).

Em relação ao contexto dos tempos atuais, conforme bem destaca Ber-
gue (2010, p. 142), “o que se percebe de fato é a existência de Tribunais de 
Contas em geral com estruturas mais sólidas em termos de tecnologias de 
gestão, de metodologias de controle, de pessoal capacitado tecnicamente e 
de recursos de outras ordens”. É nessa esteira progressista que vemos o tribu-
nal do nosso Estado caminhar. Este recente passo vem ao encontro de reforçar 
esse entendimento, bem como demonstrar que cada vez mais o Tribunal de 
Contas está buscando se aperfeiçoar para melhor cumprir a sua nobre missão 
de assegurar o bom atendimento do interesse público.

Após traçado este paralelo entre o caso concreto e a aplicação do Lici-
taCon enquanto meio de controle do mesmo, caberá ao próximo e derradeiro 
capítulo tecer as conclusões possíveis diante dos resultados obtidos durante 
o estudo.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em que pese todo o conteúdo exposto pelo presente estudo, é possível 
nesse momento tecer algumas conclusões acerca do uso do sistema LicitaCon 
no controle do caso apresentado, as quais passa-se a expor.

Primeiramente, é possível afirmar que o sistema do LicitaCon é perfeita-
mente aplicável no caso analisado. Dentre as consequências deduzíveis dessa 
afirmação, temos que se evitaria a própria demanda judicial do caso, uma vez 
que a questão cerne da lide seria dirimida ainda na instância administrativa 
do processo licitatório. Com efeito, ter-se-ia garantido o alcance de todos os 
aspectos que envolvem a economia de custos e tempo para a concretização 
do interesse público.

Outro ponto importante de se salientar é que a via judicial se tornará 
menos procurada para dirimir casos oriundos de processos licitatórios, visto 
que o acompanhamento mais próximo feito pelo Tribunal de Contas agiria em 
caráter preventivo e resolutivo dos problemas antes que os mesmos tomem 
proporções maiores daquelas as quais já possuem. Nesse aspecto é interes-
sante destacar o caráter dúplice do benefício criado: de um lado, tem-se o al-
cance do interesse público de forma mais célere e menos onerosa; de outro, 
evita-se a procura da via judicial para sanar os vícios e violações a direitos que 
possam se originar do certame.

Ademais, ficou clara a preocupação do tribunal em promover o controle 
social por meio da publicidade dos processos licitatórios municipais, vez que 
as informações lançadas no sistema de controle estarão disponíveis no site do 
Tribunal de Contas para o acesso dos munícipes.

Desse modo, o presente estudo alcançou seu objetivo principal, uma 
vez que apontou a aplicabilidade do sistema LicitaCon no controle da de-
manda judicial oriunda da Comarca de Sobradinho. Ainda que tenha sido em 
um cenário hipotético e utilizando-se de uma análise lógica, a coerência en-
tre aquilo que o sistema promete em matéria de resultados em comparação 
com a causa que levou à judice o caso mencionado faz com que a crença na 
efetividade do LicitaCon seja vista com bons olhos, o que traz um cenário de 
otimismo para o controle dos processos licitatórios vindouros.

Por fim, é oportuno mencionar que o presente estudo se apresenta 
como uma contribuição para o aperfeiçoamento das ações de promoção e 
fiscalização das boas práticas na administração pública pelo Estado e seus ór-
gãos controladores, em especial o Tribunal de Contas gaúcho. É sabido que 
o caminho para alcançarmos a excelência em relação à gestão pública ainda 
é longo, mas é a partir de ações e iniciativas como a apresentada que um dia 
chegaremos a este objetivo maior: uma gestão pública eficiente e atenta à 
promoção do bem comum.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O IMPACTO NO CONTROLE DAS

COMPRAS PÚBLICAS A PARTIR DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO
Nº 1050/2015 E SUA REGULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Nairo Venício Wester Lamb33 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A importância adquirida pela Administração Pública na condução das 
riquezas coletivas e na obtenção da prestação de serviço eficiente neste sé-
culo XXI, onde se busca a obediência das normas constitucionais e também 
infraconstitucionais, teve como maior reflexo a obrigatoriedade também da 
transparência na gestão da coisa pública.

Desta forma, o cumprimento dos princípios constitucionais atinentes à 
gestão do patrimônio coletivo ganhou relevância com o advento de novas 
formas de se efetuar o controle da sua gestão. 

Assim, o presente artigo pretende trazer inicialmente o conceito de con-
trole externo e controle social, posteriormente de forma breve abordar o pro-
cesso de licitações públicas, para enfim apresentar o sistema LicitaCon institu-
ído pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e que é inovador 
na forma de se buscar a total transparência da gestão dos negócios jurídicos 
da Administração Pública.

2. CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Administração Pública deve observar a ordem jurídica e atender os 
princípios constitucionais elencados no artigo 37, especialmente os da lega-
lidade e da eficiência. Para tornar efetiva sua submissão a estes princípios, o 
ordenamento prescreve mecanismos ou sistemas de controle de suas ativida-
des, utilizáveis na sua própria defesa e na defesa e garantia dos direitos de seus 
administrados (GASPARINI, 2012). 

Conceituando o controle na Administração Pública, Aragão estabelece 
o mesmo como sendo

[...] toda a atividade estatal, exercida de ofício ou por pro-
vocação, interna à própria Administração Pública ou a ela 

33 Especialista em Gestão Pública Municipal pela UFRGS. Bacharel em Direito pela UNISC. 
Advogado e Servidor Público. Pregoeiro e Presidente de Comissão de Licitações. E-mail: 
nairo@lawyer.com.
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externa, de aferição e correção da juridicidade e da legiti-
midade dos comportamentos administrativos, sejam eles 
comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos (ARAGÃO, 
2013, p. 605).

Utilizando-se de conceito mais amplo, Santos, apresenta o conceito de 
controle como sendo

[...] o conjunto de mecanismos colocados à disposição da 
própria Administração, de outros poderes e até mesmo de 
particulares, que possibilitam a verificação da legalidade 
ou ainda a valoração sobre a conveniência e oportunidade 
dos atos praticados pela Administração, com vistas a revê-
los, quando necessário (SANTOS, 2012, p. 440).

Portanto, o controle da atividade estatal pressupõe a sua fiscalização, 
seja pela Administração ou pelos administrados interessados, e visa garantir a 
transparência dos gastos públicos, além de permitir que se obtenha a informa-
ção sobre a forma como são realizadas as escolhas por parte da Administração 
Pública.

Como lembra Pestana (2014), a atividade de controle é essencial nos 
regimes democráticos e do Estado Democrático de Direito, possibilitando que 
todas as entidades e agentes que o integram estejam sob verificação, permi-
tindo o controle social sobre as coisas públicas.

A natureza jurídica do controle é princípio fundamental da Administra-
ção Pública, como afirma Carvalho Filho (2015). O autor remete ao Decreto-Lei 
nº 200/6734 , o qual ¨[...] pretendeu considerar o controle como indispensável à 
execução das atividades administrativas do Estado, chegando mesmo a registrar 
que deverá exercer-se em todos os níveis e em todos os órgãos [...]” (CARVALHO 
FILHO, 2015,p.976).

34 Art. 13. O controle das atividades da Administração Federal deverá exercer-se em todos 
os níveis e em todos os órgãos, compreendendo, particularmente:
a) o controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da observância das 
normas que governam a atividade específica do órgão controlado; 
b) o controle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das normas gerais 
que regulam o exercício das atividades auxiliares; 
c) o controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens da União pelos 
órgãos próprios do sistema de contabilidade e auditoria.  
Art. 14. O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos 
e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja 
evidentemente superior ao risco.
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A doutrina estabelece várias formas de classificação do controle das ati-

vidades administrativas. A classificação quanto à natureza do controlador, que 
divide a mesma em controle legislativo, judicial ou administrativo. Quanto à 
extensão do controle, divide-se em interno e externo. Quanto à natureza fun-
dada no controle do conteúdo que se reveste o ato, dividindo-se em controle 
de legalidade e de mérito (CARVALHO FILHO, 2015).

Há classificação quanto ao âmbito da Administração, sendo dividido em 
por subordinação ou por vinculação. Também quanto à oportunidade, pode 
ser dividido em controle prévio, concomitante ou posterior. Quanto à iniciati-
va, divide-se em por ofício ou provocado (CARVALHO FILHO, 2015).

Devido a natureza deste trabalho, nos concentraremos na análise quan-
to à extensão do controle, tendo em vista que nosso trabalho visa analisar o 
impacto da instituição do sistema LicitaCon no desempenho das atividades de 
controle externo e controle social.

O controle externo atua na forma inversa do controle interno, enquanto 
este se caracteriza por ser exercido pelo órgão de um Poder sobre condutas 
administrativas produzidas dentro da sua esfera, o controle externo é realiza-
do por órgão fiscalizador que se situa em Administração diversa daquela de 
onde a conduta administrativa se originou (CARVALHO FILHO, 2015).

Como lembra Nohara.

[...] o controle pode ser interno, caso em que se relacio-
na com a autotutela administrativa, que pode ser feita de 
ofício ou mediante provocação, por petições ou recursos 
dos administrados, ou externo, que, via de regra, é efeti-
vado pelos outros Poderes, quais sejam: o Legislativo, que 
tem a atribuição típica de fiscalizar o Executivo nos casos 
e limites permitidos pelas normas constitucionais, ou o 
Judiciário, que não pode se furtar de julgar casos de viola-
ção ou ameaça de lesão a direitos que lhe são submetidos 
(NOHARA, 2016, p. 875).

A melhor definição sobre controle externo, é dada por Pardini, segundo 
o qual

Controle externo sobre as atividades da Administração, 
em sentido orgânico e técnico, é, em resumo, todo contro-
le exercido por um Poder ou órgão sobre a administração 
de outros. Nesse sentido, é controle externo o que o Judi-
ciário efetua sobre os atos dos demais Poderes. É controle 
externo o que a administração direta realiza sobre as enti-
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dades da administração indireta. É controle externo o que 
o Legislativo exerce sobre a administração direta e indireta 
dos demais Poderes. Na terminologia adotada pela Cons-
tituição, apenas este último é que recebe a denominação 
jurídico-constitucional de controle externo (CF arts. 31 e 
70 a 74), denominação esta repetida especificamente em 
outros textos infraconstitucionais, como, por exemplo, a 
Lei n.8.443/1992 (PARDINI, 1997 apud LIMA, 2015, p.25)

Como lembra Pardini, a terminologia controle externo adotada pela 
Constituição refere-se tão somente aquele exercido pelo poder legislativo35 
. Conforme o artigo 71 da Constituição Federal, o controle externo exercido 
pelo Congresso Nacional, contará com o auxílio do Tribunal de Contas da 
União para o desempenho dessa função36 .
35 A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 70:
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, econo-
micidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

36 Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio 
do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer 
prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valo-
res públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades institu-
ídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, 
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer 
título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, 
bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melho-
rias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comis-
são técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orça-
mentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União 
participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Mu-
nicípio;
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O objeto do controle externo são os atos administrativos em todos os 

poderes constituídos nas três esferas de governo e atos de gestão de bens e 
valores públicos (LIMA, 2015).

É o controle externo que dá bem a medida da harmonia que deve reinar 
entre os Poderes, cumprindo o disposto no artigo art. 2º da Constituição37 . Tal 
afirmação se deve a conclusão de que a sua forma atenua a independência en-
tre os órgãos, sendo exemplos o caso do controle do Judiciário sobre atos do 
Executivo em ações judiciais e o do Tribunal de Contas sobre atos do Executivo 
e do Judiciário (CARVALHO FILHO, 2015).

Para executar o processo há necessidade de uma sistema de controle 
externo, que segundo Jacoby (2005, p.30) é ̈ [...]o conjunto de ações de contro-
le desenvolvidas por uma estrutura organizacional, com procedimentos, ati-
vidades e recursos próprios, não integrados na estrutura controlada, visando 
fiscalização, verificação e correção dos atos [...]”. 

Existem dois sistemas de controle externo, o de Corte de Contas e o de 
Auditorias Gerais. O primeiro é caracterizado pelo caráter colegiado de suas 
decisões e o seu poder coercitivo de impor sanções, pecuniárias ou não. Ao 

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Ca-
sas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções re-
alizadas;
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de con-
tas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa propor-
cional ao dano causado ao erário;
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câma-
ra dos Deputados e ao Senado Federal;
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Na-
cional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar 
as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia 
de título executivo.
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de 
suas atividades.

37 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário.
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revestir-se de caráter jurisdicional, o controle externo é obrigado a atribuir 
maior ênfase ao processo, tendo procedimentos de fiscalização mais acentua-
damente formais e legalistas (LIMA, 2015).

O segundo é caracterizado por ser, usualmente, um controle de caráter 
essencialmente opinativo ou consultivo, sem dispor de poderes jurisdicionais 
e coercitivos. Suas manifestações adotam a forma de pareceres ou recomen-
dações e são subscritas de forma monocrática ou singular pelo Auditor ou 
Controlador Geral, nomeado pelo governante, para um mandato previamente 
fixado (LIMA, 2015).

No Brasil se adota o modelo de Corte de Contas, personificado na Cons-
tituição Federal de 1891, onde o art. 89 estabeleceu que deveria liquidar as 
contas da receita e despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem pres-
tadas ao Congresso. Atualmente a Constituição Federal regula o Tribunal de 
Contas no seu artigo 71, conforme anteriomente citado e reproduzido.

Além da fiscalização pelo controle externo, para uma boa prática da 
gestão dos bens públicos, existe o chamado controle social, o qual é exercido 
pelos cidadãos que são diretamente interessados na sua efetividade. Exercido 
desde o processo de elaboração das políticas públicas até o acompanhamento 
e monitoramento de sua execução, compreende uma esfera mais abrangen-
te que aquela estabelecida pelo controle externo, tendo em vista seu caráter 
democrático. Não há como se falar em controle social sem mencionar que a 
transparência e participação na gestão pública são fatores determinantes para 
o controle efetivo da sociedade sobre a gestão pública (LIMA, 2015). 

Controle social pode ser conceituado como o conjunto de mecanismos 
e procedimentos que garantam à sociedade informações e participação nos 
processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, 
conforme dispõe a 12.305/10 (Lei de Resíduos Sólidos). Com o advento da 
Constituição Federal, multiplicaram-se os instrumentos para sua efetivação, 
destacando-se a possibilidade de qualquer cidadão, partido político, associa-
ção ou sindicato denunciar irregularidades ou ilegalidades aos órgãos de con-
trole externo, previsto no artigo 74 da Carta da República.

Não menos importante para o melhor desempenho do controle social, 
é o papel exercido pelos conselhos de controle e acompanhamento dos pro-
gramas de governo, como os Conselhos da Saúde, Segurança Alimentar, Assis-
tência Social, entre outros. 

Mas sem dúvidas, deve-se destacar a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a 
Informações – LAI), a qual ampliou de forma significativa as possibilidades de 
controle social, fixando procedimentos para garantir o acesso dos cidadãos a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e 
no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, inclusive as relativas ao resultado 
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de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos ór-
gãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a 
exercícios anteriores (LIMA, 2015). 

Como afirma Mileski (2006), o controle social exercido pelo cidadão não 
se esgota em si mesmo, nem possui a função de substituir o controle oficial 
regulado constitucionalmente. A ele compete a função de complementar o 
controle oficial e depende deste para ter eficácia. O controle social, para fazer 
valer as suas constatações contra irregularidades praticadas pelo Poder Públi-
co, deve buscar a própria Administração para correção das falhas encontradas, 
representar aos integrantes do sistema de controle interno, denunciar os fatos 
ao Tribunal de Contas ou representante do Ministério Público. 

Desta forma, temos que o controle social atua em conjunto com o con-
trole externo, no intuito de zelar pela correta aplicação dos princípios da Ad-
ministração Pública, insculpidos na Constituição Federal, notadamente em se 
artigo 37, além de permitir que o cidadão tenha maior consciência da grande 
responsabilidade que é a gestão do patrimônio público.

3. COMPRAS PÚBLICAS

A Administração Pública está condicionada à correta observação do ar-
tigo 37 da Constituição Federal, o qual estabelece que a mesma obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efici-
ência. Tais princípios não podem ser ignorados nos atos administrativos, espe-
cialmente naqueles cujo objeto seja a realização das compras públicas. 

Desta forma, o legislador ordinário editou a Lei nº 8.666 de 1993, a qual 
estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos perti-
nentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e loca-
ções no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

Conforme seu artigo 3º, a licitação destina-se a garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicida-
de, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Oliveira (2015) afirma que em relação aos princípios específicos, podem 
ser destacados os princípios da competitividade, da isonomia, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do procedimento formal e do julgamento obje-
tivo. Sobre o caráter competitivo da licitação afirma o autor que deve-se bus-
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car a proposta mais vantajosa para Administração, motivo pelo qual é vedado 
admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou con-
dições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo. 
Concluindo que por este motivo a Lei da Ação Popular, estabelece a nulidade 
dos editais de licitação que contenham cláusulas restritivas da competição. 

O princípio da isonomia tem profunda ligação com o princípio da im-
pessoalidade, e significa que a Administração deve dispensar tratamento igua-
litário (não discriminatório) aos licitantes (OLIVEIRA, 2015). Conforme França,

[...] a finalidade precípua da licitação é garantir a 
observância do princípio da isonomia para a seleção da 
proposta mais vantajosa à Administração Pública. E essa 
seleção é que deve ser feita sob a égide dos princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igual-
dade, da publicidade, da probidade adminis- trativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos, que a Lei n. 8.666/93 
denomina “básicos” (FRANÇA, 2013, p 33).

Princípio da vinculação ao instrumento convocatório é a lei interna da 
licitação que deve ser respeitada pelo Poder Público e pelos licitantes. Confor-
me Oliveira (2015) é a aplicação específica do princípio da legalidade, razão 
pela qual a não observância das regras fixadas no instrumento convocatório 
acarretará a ilegalidade do certame.

Já o Princípio do procedimento formal, determina que os procedimen-
tos adotados no processo licitatório devem observar fielmente as normas le-
gislativas, conforme dispõe o artigo 4ºda Lei 8.666/93. Ressalta Oliveira (2015) 
que o princípio do procedimento formal não significa excesso de formalismo, 
assim a legislação tem flexibilizado algumas exigências formais, que não co-
locam em risco a isonomia, com o intuito de garantir maior competitividade.

Por fim, o Princípio do julgamento objetivo, determina que o julgamen-
to das propostas apresentadas pelos licitantes deve ser pautado por critérios 
objetivos elencados na legislação (OLIVEIRA, 2015). 

Como já afirmado, o objeto da licitação pública é o futuro contrato com 
a Administração Pública, havendo exigência diferenciada para quatro objetos 
distintos: obras, serviços, compras e alienações. Sobre obras e serviço de en-
genharia, a definição de “obra” consta do inciso I do art. 6.º da Lei 8.666/1993 
que prevê como obra toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 
ampliação. As obras e serviços de engenharia, de acordo com os arts. 6.º, VII, 
VIII, e 10 da Lei de Licitações, podem ser executados de forma direta (por meio 
dos órgãos ou entidades administrativas) ou indireta (por meio da contratação 
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de terceiros).  Oliveira (2015) sobre a distinção entre obras e serviços, afirma:

[...] alguns critérios são sugeridos pela doutrina para dis-
tinção entre obra e serviço, tais como: a) na contratação de 
uma obra prepondera o resultado, consistente na criação 
ou modificação de um bem corpóreo (obrigação de resul-
tado), e na contratação do serviço predomina a ativida-
de humana, que produz utilidades para a Administração 
(obrigação de meio);b) enquanto na obra, normalmente, o 
custo do material é superior ao da mão de obra, nos servi-
ços a lógica é inversa (OLIVEIRA, 2015, p. 20).

Quanto aos serviços, estes englobam todas as atividades destinadas a 
obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: de-
molição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, 
adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou 
trabalhos técnico-profissionais, nos termos do art. 6.º, II, da Lei 8.666/199338 
. Importante ressaltar que a Lei 12.232/2010 é que dispõe sobre as normas 
gerais para licitação e contratação de serviços de publicidade prestados por 
intermédio de agências de propaganda39 . 

As compras são todas as aquisições remuneradas de bens para forneci-
mento de uma só vez ou parceladamente (art. 6.º, III, da Lei 8.666/1993). Sendo 
em regra, vedada a indicação de marcas nas compras efetuadas, é atenuada 
a regra se for exigido amostras ou servir para qualificar o objeto que se pre-
tende comprar. Além disso, a lei permite a padronização, devendo apontar, 
no instrumento convocatório, as características técnicas uniformes do bem a 
ser adquirido, bem como as exigências de manutenção, assistência técnica e 
garantia (OLIVEIRA, 2015).

Já as alienações são todas as transferências de domínio de bens da 

38 Aqui é possível ressaltar a terceirização dos serviços prestados à Administração, tendo 
em vista a contratação de empresa privada para seu exercício. Conforme lembra Oliveira 
(2015), com o intuito de evitar que a terceirização seja um sucedâneo da regra do concurso 
público, a doutrina e o TCU têm entendido que a terceirização somente será legítima para 
atividades instrumentais (atividades-meio) da Administração, sendo vedada a terceiriza-
ção nas atividades-fim.
39 A mesma conceitua os serviços como o conjunto de atividades realizadas integrada-
mente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, 
a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a dis-
tribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de 
promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar 
o público em geral.
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Administração Pública a terceiros. Como lembra Oliveira (2015) depende do 
cumprimento dos requisitos elencados no art. 17 da Lei 8.666/1993, a saber: a) 
motivação: interesse público justificado; b) avaliação prévia; c) licitação (con-
corrência para os bens imóveis, salvo as exceções do art. 19 da Lei, e leilão para 
os bens móveis). Em relação à alienação dos bens imóveis das pessoas jurídi-
cas de direito público, é imprescindível a autorização legislativa. 

Nos termos da Lei 8666/93, são modalidades de licitação a concorrên-
cia; a tomada de preços; o convite; o concurso e o leilão. Concorrência é a mo-
dalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habi-
litação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto. Utiliza-se a concorrência para 
obras acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e serviços 
acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). 

Já a Tomada de Preços é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das pro-
postas. A mesma é aplicável para obras de até R$ 1.500.000,00 e serviços de 
até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo perti-
nente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 
mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apro-
priado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadas-
trados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propos-
tas. Aplicável para obras de engenharia no valor de até R$ 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais) e compras e serviços com valor máximo de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais).

Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para 
escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de 
edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quaren-
ta e cinco) dias. 

Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a 
venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legal-
mente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis pre-
vista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 
avaliação.

Uma outra modalidade de licitação é o Pregão, o qual pode ser utili-
zado para aquisição de bens e serviços comuns. Conforme a Lei 10520/2002, 
consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempe-
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nho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 
de especificações usuais no mercado. Assim, conforme Tolosa Filho (2012), o 
objeto deve ser descrito de forma a traduzir a real necessidade, com todas as 
características indispensáveis, afastando-se, as irrelevantes e desnecessárias, 
que possam restringir a competição.

O Decreto no 3.555/00, estabeleceu o rol de bens e serviços considera-
dos comuns no seu Anexo II do Regulamento e foi revogado pelo Decreto no 
7.174/2010, e se aplicava apenas aos órgãos da Administração Pública Federal. 
Conforme Tolosa Filho (2012), o Anexo, ao exemplificar o que a Administração 
entendia por bens e serviços de natureza comum, foi necessário na época em 
que a modalidade de pregão foi introduzida para servir de rumo aos agen-
tes públicos, no entanto, com a característica de exemplo e nunca de forma 
exaustiva.

A utilização do pregão, seja presencial ou eletrônico, permitiu que a Ad-
ministração Pública buscasse maior economia nas suas aquisições, além de 
facilitar a participação de interessados, devido a abrangência dos pregões ele-
trônicos.

A modalidade de pregão é comprovadamente, sob o 
aspecto econômico e operacional, mais vantajosa para 
a Administração Pública, não somente por apresentar 
preços mais baixos, mas, também, por reduzir os custos 
operacionais em relação às modalidades tradicionais, 
proporcionando uma economia significativa aos cofres 
públicos. Em razão desses argumentos, não utilizar a mo-
dalidade de pregão para contratação de bens e serviços 
comuns significa ofender os princípios constitucionais de 
moralidade, de eficiência, de economicidade e de razoabi-
lidade (TOLOSA FILHO, 2012, p. 15).

Na modalidade de pregão, o que define a modalidade de licitação é a 
característica do objeto e não o valor como previsto para a contratação das 
modalidades de convite, tomada de preços e concorrência disciplinadas pela 
Lei n. 8.666/93. Além disso, admite além das propostas escritas, que os licitan-
tes apresentem propostas verbais, através de lances (TOLOSA FILHO, 2012).

Há ainda a Lei 12.462 de 2011, a qual instituiu o Regime Diferenciado 
de Contratações Públicas (RDC), inicialmente aplicável apenas às licitações 
e contratos necessários à realização dos Jogos Olímpicos 2016 e da Copa do 
Mundo 2014, teve inúmeras emendas, abrangendo hoje ações integrantes do 
Programa de Aceleração do Crescimento, obras e serviços de engenharia no 

Os Grandes Temas do Municipalismo III.indd   85 03/11/2016   13:03:09



Assembleia Legislativa do Rio Grande do SulAssembleia Legislativa do Rio Grande do Sul86

Comissão de Assuntos MunicipaisO controle das licitações públicas municipais - Volume 03
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, obras e serviços de engenharia para 
construção, ampliação e reforma e administração de estabelecimentos penais 
e de unidades de atendimento socioeducativo, ações no âmbito da segurança 
pública, obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilida-
de urbana ou ampliação de infraestrutura logística, contratos a que se refere 
o art. 47-A (contratos de locação de bens móveis e imóveis, nos quais o loca-
dor realiza prévia aquisição, construção ou reforma substancial) e em 2016 foi 
acrescentado ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia 
e à inovação. 

A opção pelo RDC deverá constar de forma expressa do instrumento 
convocatório e resultará no afastamento das normas contidas da Lei 8.666/93, 
exceto nos casos expressamente previstos nesta Lei. 

4. A RESOLUÇÃO Nº 1050/15 E A INSTRUÇÃO Nº 06/2016 DO TCE/RS

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, editou a Resolu-
ção nº 1050 em novembro de 2015, a qual instituiu o sistema LicitaCon, obje-
tivando o melhor controle de licitações e contratos administrativos dos pode-
res, órgãos e entidades jurisdicionados.

Conforme o artigo 2º da Resolução,

Art. 2º O LicitaCon é o sistema informatizado destinado 
ao envio de dados, informações e documentos relativos a 
licitações e contratos administrativos, para fins de efetivo 
e concomitante exercício do controle externo e de dispo-
nibilização de informações para a sociedade.

Sobre a necessidade da implantação do sistema, a Corte de Contas in-
forma em sua justificativa que a instituição de um sistema informatizado am-
pliará as possibilidades de exercício efetivo e concomitante do controle exter-
no, permitindo, também, a disponibilização para a sociedade de relevantes 
informações sobre licitações e contratos administrativos. 

 Para o Tribunal de Contas, além de oportunizar a atuação tempestiva da 
fiscalização, o LicitaCon favorece o aperfeiçoamento das ações de controle e a 
qualificação do planejamento de auditorias. A par disso, a sistemática permi-
te a publicidade de dados, informações e documentos relativos a licitações e 
contratos administrativos, aumentando a transparência da ação estatal. Assim, 
contribuindo para a ação integrada e sistêmica dos órgãos de controle na pre-
venção e repressão de fraudes em procedimentos licitatórios.

A resolução em seu artigo 5º estabeleceu que na esfera municipal, o Li-
citaCon poderia ser utilizado pelos jurisdicionados a partir de 1º de dezembro 
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de 2015, tornando-se de emprego obrigatório para o envio de dados, informa-
ções e documentos previsto no artigo 2º desta Resolução, a contar de 02 de 
maio de 2016.

Na esfera estadual, o LicitaCon poderá ser utilizado pelos jurisdiciona-
dos a partir de 1º de dezembro de 2016, tornando-se de emprego obrigatório 
para o envio de dados, informações e documentos previstos no artigo 2º desta 
Resolução, a contar de 02 de maio de 2017. 

Conforme o artigo 6º, desatendimento às disposições da Resolução, in-
clusive divergências entre os dados, informações e documentos enviados e os 
efetivamente registrados em meio documental ou informatizado pelo órgão 
ou entidade de origem, ensejará a aplicação de multa nos termos regimentais, 
podendo, ainda, repercutir na apreciação ou no julgamento das contas das 
autoridades responsáveis. 

O mesmo artigo ainda previu em seu parágrafo único que os dados do 
LicitaCon e do Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas 
– SIAPC serão objeto de cruzamento para verificação de sua consistência, sem 
prejuízo de outros procedimentos de fiscalização do cumprimento desta Re-
solução pelos entes jurisdicionados. 

Atendendo determinação da Resolução nº 1050/15, o Tribunal de Con-
tas publicou em abril de 2016, a Instrução Normativa nº 06/2016, a qual dis-
ciplina os prazos e procedimentos que deverão ser observados pelos jurisdi-
cionados do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE-RS na 
alimentação do Sistema de Licitações e Contratos – LicitaCon.

Conforme o artigo 2º da Instrução, a alimentação do Sistema LicitaCon 
consiste no encaminhamento periódico ao TCE-RS dos documentos, dados e 
informações relativos às licitações e contratos administrativos realizados pelos 
jurisdicionados, incluindo a dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como 
a adesão à ata de registro de preços de outro órgão e os procedimentos de 
credenciamento e manifestação de interesse. 

O encaminhamento de documentos, dados e informações exigidos pelo 
Sistema LicitaCon será realizado em conformidade com as fases do processo 
licitatório e etapas da contratação. Assim, tem-se que a cada etapa a Adminis-
tração deverá encaminhar os atos praticados, não sendo possível encaminhá-
-los em conjunto ao final do processo licitatório. A exceção fica por conta dos 
jurisdicionados que optarem pela utilização do módulo LicitaCon e-Validador.

Nos termos do artigo 4º, o Sistema LicitaCon possui dois módulos dis-
tintos de alimentação, sendo um módulo online, denominado LicitaCon Web, 
e um módulo offline, denominado LicitaCon eValidador. A inserção dos do-
cumentos, dados e informações via módulo LicitaCon Web será realizada me-
diante preenchimento online do Sistema. 
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A inserção dos documentos, dados e informações via módulo LicitaCon 

e-Validador será realizada mediante remessas de arquivos digitais padroniza-
dos sendo sempre cumulativas, compreendendo todos os arquivos, informa-
ções e documentos relativos às licitações e contratos em andamento na data 
do respectivo envio.

Somente será permitido o cadastramento de contrato no Sistema Lici-
taCon após o respectivo cadastramento da licitação, dispensa, inexigibilidade, 
adesão à ata de registro de preços de outro órgão ou credenciamento que lhe 
deu origem, exceto quando o mesmo for anterior as datas de 02 de maio de 
2016 para entes municipais e 02 de maio de 2017 para os entes estaduais.

Sobre o prazo para alimentação do sistema, determina a Instrução Nor-
mativa

Art. 13. Os prazos de alimentação do Sistema LicitaCon se-
rão os seguintes:
 I – até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação 
do edital, para cadastro dos documentos, dados e infor-
mações exigidos na Fase Interna da licitação (artigo 3º, 
inciso I); 
II – até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da republica-
ção ou alteração do edital, quando houver, para o cadas-
tramento das informações e inserção dos respectivos ar-
quivos digitalizados; 
III – até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do evento, 
para o cadastramento das informações e inserção dos ar-
quivos digitalizados referentes à suspensão e reinício da 
licitação, quando houver; 
IV – até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do julgamen-
to, para o cadastramento das informações e inserção dos 
arquivos digitalizados referentes à impugnação, aos re-
cursos da habilitação e aos recursos da proposta, quando 
houver; 
V – até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da homologa-
ção ou do ato terminativo da licitação, para o registro das 
informações e inserção dos demais documentos relativos 
ao processo licitatório; 
VI – até 5 (cinco) dias úteis após a publicação do extrato na 
imprensa oficial, nos casos de dispensas, inexigibilidades 
e adesões à ata de registro de preços de outro órgão, para 
o cadastramento dos documentos, dados e informações 
relativas à fase Interna (artigo 3º, inciso I, alínea a) e à fase 
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Publicação (artigo 3º, inciso I, alínea b); 
VII – até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da assinatura 
do contrato, para o cadastramento dos documentos, da-
dos e informações relativas à etapa Contratos (artigo 3º, 
inciso II, alínea a); 
VIII – até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do respectivo 
evento, quando houver, para o cadastramento dos docu-
mentos, dados e informações relativas à etapa Execução 
Contratuais (artigo 3º, inciso II, alínea b). 

A inserção dos dados, documentos e informações no LicitaCon Web e as 
remessas semanais via LicitaCon e-Validador serão realizados pelos operado-
res de sistemas das unidades gestoras municipais e estaduais cadastrados no 
Sistema de Cadastro – SISCAD do TCE-RS, sendo exigido ainda identificação 
mediante emprego de certificado digital emitido por autoridade credenciada 
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ─ ICP-Brasil, nas alimentações 
do módulo LicitaCon Web; e identificação mediante emprego de certificado 
digital emitido pelo TCE-RS (eTCEnet) para as remessas via módulo LicitaCon 
e-Validador.

O Sistema LicitaCon emitirá o RVE - Relatório de Validação e Encami-
nhamento dos dados, documentos e informações ali lançados no decorrer de 
cada período mensal, sendo que o RVE será emitido sempre no quinto dia útil 
do mês subsequente.

A disponibilização dos dados, documentos e informações cadastrados 
no Sistema LicitaCon serão disponibilizados no Portal institucional do TCE-RS. 
Eles serão disponibilizados apenas a partir da fase Edital Publicado, exceto no 
que concerne ao orçamento sigiloso, que será divulgado somente após o en-
cerramento da licitação.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou discutir sobre o impacto no processo de 
controle externo e do controle social das licitações públicas com o advento da 
Resolução nº 1.050/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul, o qual instituiu o sistema denominado LicitaCon, objetivando o controle 
dos processos licitatórios e contratos da Administração Pública municipal e 
estadual. 

Para tanto inicialmente discorremos sobre as formas de controle exter-
no na Administração Pública. Posteriormente abordamos sobre as formas que 
ocorrem as compras públicas. 
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Por fim, apresentamos a Resolução que instituiu o sistema LicitaCon, 

bem como a Instrução Normativa nº 06/2016 a qual regulamentou o referido 
procedimento. Conforme o Tribunal de Contas, a instituição de um sistema 
informatizado ampliará as possibilidades de exercício efetivo e concomitante 
do controle externo, permitindo, também, a disponibilização para a sociedade 
de relevantes informações sobre licitações e contratos administrativos. 

Além disso, essa nova sistemática ampliará a publicidade de dados, in-
formações e documentos relativos a licitações e contratos administrativos, au-
mentando a transparência da ação estatal.

Não temos dúvidas que a implantação do sistema LicitaCon é um gran-
de avanço para o cumprimento dos princípios da Administração Pública, es-
pecialmente o da publicidade, seguindo a linha da inovadora Lei de Acesso 
à Informação, concluindo-se que o mesmo será extremamente positivo para 
maior transparência da gestão dos recursos públicos, além de facilitar o traba-
lho de fiscalização desempenhado pelo TCE/RS, o qual poderá acompanhar de 
forma simultânea a realização dos atos atinentes aos negócios públicos.
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