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I) AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 

 

RELATÓRIO PARCIAL DE AUDITORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS 

ÓRGÃO: SAAE – São Lourenço/MG 

 

  Em cumprimento ao contrato firmado com o Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município de São Lourenço/MG, 

a equipe da RP Auditoria e Consultoria, em atendimento ao interesse 

público almejado, analisou processos indicados pela Diretoria do SAAE- 

SÃO LOURENÇO referentes aos processos licitatórios da construção da 

ETE- Estação de tratamento de Esgoto.  

 

  Segue os principais apontamentos de irregularidades 

encontradas pela auditoria e correspondente dispositivo legal 

referendando o apontamento, além de jurisprudência e doutrina sobre o 

tema proposto. 

 

 

Processo 

Administrativo: 

1327/2011 

 

Concorrência 

003/2011 

 

 

Objeto:  

Contratação de 

empresa para 

execução da I 

etapa aterro – 

terraplanagem da 

ação de sistema 

de esgotamento 

sanitário conforme 

termo de 

 

➢ Inexiste autuação após 

a página 1094, inclusive 

existe uma orientação 

de não numerar as 

páginas anexada. 

Ferimento ao art. 38 da 

lei 8.666/93. 

 

➢ Ausência dos três 

orçamentos prévios que 

balizaram o valor de 
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compromisso nº 

455/09. 

Valor estimado:  

R$ 798.737,88. 

Valor contratado:  

R$ 648.007,49 

Data da 

publicação do 

edital: 

07/11/2011 

Data do certame: 

09/12/2018. 

 

Contratada:  

Fonte 

Construções, 

Serviços e Meio 

Ambiente Ltda. 

Contrato: 2012.03-

012 

Publicação do 

contrato: 

14/03/2012. 

mercado, impedindo a 

comprovação do valor 

de mercado. 

 

➢ Não consta dos autos a 

fonte de recebimento 

dos orçamentos prévios 

juntados, se por e-mail, 

ou correios, etc, não 

demonstrando a 

autenticidade e 

credibilidade exigida 

pelo procedimento 

licitatório.  (...constatou 

que, embora não haja 

previsão expressa na Lei 

8.666/93, a pesquisa de 

preço é instrumento 

fundamental para 

embasar a formulação 

de propostas e seu 

superveniente 

julgamento, sendo que, 

sem ela, a 

Administração sequer 

poderia identificar a 

modalidade adequada 

para se instaurar o 

procedimento licitatório. 

Registrou o 
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Assinatura do 

contrato: 

05/03/2012. 

entendimento 

manifestado pelo 

Ministério Público junto 

ao TCEMG, que, 

apoiado em decisões 

do TCU, afirma ser 

necessário, no mínimo, a 

apresentação de três 

orçamentos - (Recurso 

Ordinário n. 862.265, Rel. 

Cons. Mauri Torres, 

10.10.12 TCE MG). Fls. 09 

a 25. 

➢ Exigência de certidões 

negativas de débitos 

para com o INSS. Limite-

se a exigir a 

regularidade para com 

os entes, haja vista que a 

certidão positiva com 

efeito de negativa 

obtém o mesmo efeito 

legal. Fl. 76. 

 

➢ Ausência do projeto 

básico. Ferimento ao art. 

7º inciso I da lei 8.666/93. 

 

➢ Ausência de 

conferencia com o 
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original dos documentos 

de fls. 139, 141 a 144, 157, 

160, 174, 177, 183, 186, 

204, 345, 830, 832. As 

folhas 785 a 801 se 

encontram rasuradas. 

Ferimento ao art. 32 da 

lei 8.666/93. 

 

➢ Ausência de 

designação de um 

servidor responsável 

pela fiscalização do 

contrato. Fl. 903 e 904. 

 

➢ Ausência de parecer 

jurídico aprovando os 

termos aditivos do 

contrato. Fls. 1007 e 

1092. Ferimento ao art. 

38 § único da lei 

8.666/93. 

 

➢ Existe no processo 

licitatório boletins de 

medições e 

pagamentos na 

importância de 

R$597.393,84 em favor 

do contratado. 
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Processo 

Administrativo: 

0219/2012 

 

Modalidade 

Concorrência 

002/2012 

 

 

Objeto:  

Contratação de 

empresa para 

construção de 

Estação de 

Tratamento de 

Esgoto da Cidade 

de São Lourenço, 

conforme Termo 

de Compromisso 

nº TC/PAC 

455/2009 

Valor estimado:  

R$ 11.844.995,94 

Valor contratado: 

R$ 11.062.028,31  

Contratada: 

Construtora 

Sanenco Ltda. 

Contrato: 

2013.05 - 017 

 

 

➢ A autuação do processo 

é deficitária – inexistem 

carimbo e rubrica na 

capa do processo e em 

todos os volumes. 

Ferimento ao art. 38 da 

lei 8.666/93. 

➢ Ausência de 

identificação nas 

assinaturas dos 

servidores responsáveis 

na certidão autuada no 

processo. Fl. 008. 

➢ Ausência de justificativa 

quanto à vedação de 

participação de 

empresas em consórcio. 

Fl. 11, item 1.2. Embora 

discricionária, nos termos 

do caput do art. 33 da 

Lei no 8.666/1993, 

quando houver a opção 

da Administração pela 

restrição a participação 

de consórcios na 

licitação, tal escolha 

deve ser precedida das 

devidas justificativas no 
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Data da 

publicação do 

edital: 04/05/2012 

Data do certame: 

14/06/2012 

Prazo de vigência: 

16/05/2013 a 

16/05/2014. 

respectivo processo 

administrativo, 

especialmente quando 

a vedação representar 

risco a competitividade 

do certame. Acórdão 

1636/2007 Plenário 

(Sumário). 

➢ Ausência de 

identificação das 

assinaturas dos 

servidores responsáveis 

no documento, termo 

de visita técnica da 

empresa Pantheon 

Engenharia Ltda. Fl. 604. 

➢ Ausência de 

conferência com o 

original diante do 

documento de 

identidade do 

representante da 

empresa Pantheon 

Engenharia Ltda. Fl. 606. 

➢ Ausência de 

identificação das 

assinaturas dos 

servidores responsáveis 

no documento, termo 

de visita técnica da 
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empresa Sonda 

Construções - ME. Fl. 613.  

➢ Ausência de 

conferência com o 

original diante do 

documento de 

identidade do 

representante da 

empresa Sonda 

Construções - ME. Fl. 619 

frente e verso. 

➢ Ausência de 

conferencia com o 

original no documento 

de identidade do 

representante da 

empresa AFA 

Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. Fl. 625 

frente e verso. 

➢ Ausência de 

identificação das 

assinaturas dos 

servidores responsáveis 

no documento, termo 

de visita técnica da 

empresa Construtora 

JRN Ltda. Fl. 626.  

➢ Ausência de 

conferência com o 
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original diante do 

documento de 

identidade do 

representante da 

Construtora JRN Ltda. Fl. 

629. 

➢ Ausência de 

identificação das 

assinaturas dos 

servidores responsáveis 

no documento, termo 

de visita técnica da 

empresa RS Engenharia 

e Construções Ltda. Fl. 

634. 

➢ Ausência de 

conferência com o 

original diante do 

documento de 

identidade do 

representante da 

empresa RS Engenharia 

e Construções Ltda. Fl. 

636. 

➢ Ausência de 

identificação da 

assinatura do servidor 

responsável no 

documento de carta 

fiança da empresa 
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Pantheon Engenharia 

Ltda. Fl. 638. 

➢ Ausência de 

identificação das 

assinaturas dos 

servidores responsáveis 

no documento, termo 

de visita técnica da 

empresa Construtora 

Sanenco Ltda. Fls. 640 e 

829. 

➢ Ausência de 

conferência com o 

original diante do 

documento de 

identidade do 

representante da 

empresa Construtora 

Sanenco Ltda. Fl. 641. 

➢ Ausência de 

identificação da 

assinatura do servidor 

responsável no 

documento de carta 

fiança da empresa 

Construtora Sanenco 

Ltda. Fl. 646. 

➢ Ausência de 

identificação das 

assinaturas dos 
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servidores responsáveis 

no documento, termo 

de visita técnica da 

empresa Gondim 

Construtora Ltda. EPP. Fl. 

660. 

➢ Ausência de 

conferência com o 

original diante do 

documento de 

identidade do 

representante da 

empresa Gondim 

Construtora Ltda. EPP. Fl. 

662. 

➢ Ausência de 

identificação da 

assinatura do servidor 

responsável no 

documento de carta 

fiança da empresa 

Construtora JRN Ltda. Fl. 

684. 

➢ Ausência de 

identificação da 

assinatura do servidor 

responsável no 

documento de carta 

fiança da empresa 
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Gondim Construtora 

Ltda. Fl. 687. 

➢ Ausência de 

identificação da 

assinatura do servidor 

responsável no 

documento de carta 

fiança da empresa 

Sonda Construções Ltda. 

- EPP. Fl. 689. 

➢ Ausência de 

conferencia com o 

original diante do 

documento de 

identidade do 

representante da 

empresa participante 

do certame. Fls.711, 713 

e 715. 

➢ Ausência de 

identificação das 

assinaturas dos 

servidores responsáveis 

bem como dos demais 

presentes na ata de 

abertura dos envelopes 

de documentação do 

processo. Fls. 1076 e 

1077. 
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➢ Ausência de assinatura 

por parte dos servidores 

responsáveis pela 

comissão técnica no 

processo. Fl.1132. 

➢ Ausência de 

identificação das 

assinaturas dos 

servidores responsáveis 

bem como dos demais 

presentes na ata de 

sessão de julgamento 

das propostas. Fl. 1191. 

➢  

➢ Ausência de 

identificação da 

assinatura da 

autoridade competente 

no termo de 

homologação. Fl. 1309. 

➢ Ausência de 

identificação da 

assinatura da 

autoridade competente 

no termo de 

adjudicação. Fl. 1308. 

➢ Ausência de 

identificação das 

assinaturas dos 

servidores responsáveis 
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nos boletins de 

medição. Fls. 1329, 1330, 

1339, 1340, 1354, 1363, 

1417, 1436, 1437, 1469, 

1509, 1630, 1631. 

➢ Ausência de parecer 

jurídico aprovando o 1º, 

2º, 3º, 4º 5º termo aditivo 

do contrato. Ferimento 

ao Art. da Lei 8.666/93. 

➢ Ausência de 

identificação da 

assinatura do servidor 

responsável pela 

fiscalização no 

documento de 

solicitação de 

aditamento do contrato. 

Fl. 1501. 

  

➢ Ausência de autuação 

de todas as cópias das 

Notas de Empenho. (Art. 

6º, VIII, da Instrução 

Normativa n° 08/2003 

TCE/MG). [A Liquidação 

da despesa terá por 

base principalmente os 

documentos seguintes: • 

contrato se houver; • 
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nota de empenho ou 

equivalente; • fatura 

nota fiscal ou recibo, 

conforme o caso; • 

documentos que 

atestem a regularidade 

fiscal ou social do 

contratado. ] – 

Licitações e Contratos – 

Orientações e 

Jurisprudência do TCU - 

4ª Edição – Revista 

atualizada e ampliada, 

página 689) 

➢ O procedimento 

autuado ultrapassa o 

limite de 200 folhas por 

volume. Em 

discordância com o que 

dispõe o TCE/MG. 

Instrução Normativa 

nº 03/2013, c/c a 

Decisão Normativa 

nº 01/2016, com a 

Nota de 

Conferência 

devidamente 

assinada e 

preenchida com a 

indicação das 
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páginas, devendo a 

documentação a 

ser organizada em 

pastas de, no 

máximo, 200 

(duzentas) folhas 

numeradas em 

ordem crescente a 

partir da capa, de 

acordo com a 

cronologia dos 

fatos. 

 

 

 

Processo 

Administrativo: 

0379/2012 

 

Modalidade 

Concorrência 

008/2012 

 

 

Objeto:  

Contratação de 

empresa para 

construção de 

Estação de 

Tratamento de 

Esgoto da Cidade 

de São Lourenço, 

conforme Termo 

de Compromisso 

nº TC/PAC 

0158/2012 

Valor estimado:  

 

➢ A autuação do processo 

é deficitária – inexistem 

carimbo e rubrica na 

capa do processo e em 

todos os volumes. 

Ferimento ao art. 38 da 

lei 8.666/93. 

➢ Ausência de 

identificação nas 

assinaturas dos 

servidores responsáveis 

na certidão autuada no 

processo. Fl. 013. 
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R$ 5.000.000,00 

Valor contratado: 

R$ 4.960.673,68  

Contratada: 

Construtora 

Sanenco Ltda. 

Contrato: 

2012.10 - 011 

Data da 

publicação do 

edital: 22/08/2012 

Data do certame: 

04/10/2012 

Prazo de vigência: 

23/10/2012 a 

23/04/2013. 

➢ Ausência de justificativa 

quanto à vedação de 

participação de 

empresas em consórcio. 

Fl. 16, item 1.2. Embora 

discricionária, nos termos 

do caput do art. 33 da 

Lei no 8.666/1993, 

quando houver a opção 

da Administração pela 

restrição a participação 

de consórcios na 

licitação, tal escolha 

deve ser precedida das 

devidas justificativas no 

respectivo processo 

administrativo, 

especialmente quando 

a vedação representar 

risco a competitividade 

do certame. Acórdão 

1636/2007 Plenário 

(Sumário). 

➢ Ausência de 

identificação das 

assinaturas dos 

servidores responsáveis 

no documento, termo 

de visita técnica da 

empresa Construtora 
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Sanenco Ltda. Fls. 315 e 

487. 

➢ Ausência de 

conferência com o 

original diante do 

documento de 

identidade do 

representante da 

empresa Construtora 

Sanenco Ltda. Fl. 320. 

➢ Ausência de 

identificação das 

assinaturas dos 

servidores responsáveis 

no documento, termo 

de visita técnica da 

empresa Fontes 

Construções Serv. E Meio 

Ambiente Ltda. Fls. 321 e 

412. 

➢ Ausência de 

conferência com o 

original diante do 

documento de 

identidade do 

representante da 

empresa Fontes 

Construções Serv. E Meio 

Ambiente Ltda. Fl. 326. 
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➢ Ausência de 

identificação da 

assinatura do servidor 

responsável no 

documento de carta 

fiança da empresa 

Construtora Sanenco 

Ltda. Fl. 327. 

➢ Ausência de 

identificação das 

assinaturas dos 

servidores responsáveis 

no documento, termo 

de visita técnica da 

empresa Sonda 

Construções - ME. Fl. 329. 

➢ Ausência de 

conferência com o 

original diante do 

documento de 

identidade do 

representante da 

empresa Sonda 

Construções - ME. Fl. 330 

frente e verso. 

➢ Ausência de 

identificação das 

assinaturas dos membros 

da CPL na Ata de 
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Sessão Extraordinária da 

CPL. Fl. 358. 

➢ Ausência de 

identificação das 

assinaturas dos 

servidores responsáveis 

bem como dos demais 

presentes na ata de 

abertura dos envelopes 

de documentação do 

processo. Fl. 498. 

➢ Ausência de 

conferencia com o 

original diante do 

documento de 

identidade autuado no 

processo. Fl. 500 frente e 

verso. 

➢ Ausência de 

identificação das 

assinaturas dos 

servidores responsáveis 

bem como dos demais 

presentes na ata de 

sessão de julgamento 

das propostas. Ademais, 

encontram-se ausente a 

assinatura de um dos 

membros da ata no 

documento Fl. 532. 
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➢ Ausência de 

identificação da 

assinatura da 

autoridade competente 

no termo de 

homologação. Fl. 546. 

➢ Ausência de 

identificação da 

assinatura da 

autoridade competente 

no termo de 

adjudicação. Fl. 547 

➢ Ausência de parecer 

jurídico aprovando o 1º, 

2º, 3º, 4º e 5º termos 

aditivo do contrato. 

Ferimento ao Art. 60 da 

Lei 8.666/93. 

➢ Ausência de 

identificação das 

assinaturas dos 

servidores responsáveis 

nos boletins de 

medição. Fls. 572, 593, 

607, 617, 661, 680, 710, 

738, 775, 778, 869. 

➢ Ausência do relatório de 

medição e 

acompanhamento da 

obra da 2ª medição de 
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execução dos serviços 

apresentada pelo fiscal 

da obra. 

➢ Ausência de 

identificação da 

assinatura do servidor 

responsável pela 

fiscalização no 

documento de 

solicitação de 

aditamento do contrato. 

Fl. 770. 

➢ Consta junto ao 

processo, envelope nº 2, 

de proposta sem 

qualquer autuação da 

empresa Pantheon 

Engenharia Ltda. 

Ademais, não há 

habilitação da mesma. 

  

➢ Ausência de autuação 

de todas as cópias das 

Notas de Empenho. (Art. 

6º, VIII, da Instrução 

Normativa n° 08/2003 

TCE/MG). [A Liquidação 

da despesa terá por 

base principalmente os 

documentos seguintes: • 
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contrato se houver; • 

nota de empenho ou 

equivalente; • fatura 

nota fiscal ou recibo, 

conforme o caso; • 

documentos que 

atestem a regularidade 

fiscal ou social do 

contratado. ] – 

Licitações e Contratos – 

Orientações e 

Jurisprudência do TCU - 

4ª Edição – Revista 

atualizada e ampliada, 

página 689) 

➢ O procedimento 

autuado ultrapassa o 

limite de 200 folhas por 

volume. Em 

discordância com o que 

dispõe o TCE/MG. 

Instrução Normativa nº 

03/2013, c/c a Decisão 

Normativa nº 01/2016, 

com a Nota de 

Conferência 

devidamente assinada 

e preenchida com a 

indicação das páginas, 

devendo a 
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documentação a ser 

organizada em pastas 

de, no máximo, 200 

(duzentas) folhas 

numeradas em ordem 

crescente a partir da 

capa, de acordo com a 

cronologia dos fatos. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE AS IRREGULARIDADES 

APONTADAS EM FACE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 

 

Da autuação 

 

  Importante salientar que todos os processos auditados se 

encontram sem a correta autuação, que inclusive o processo licitatório 

Nº 1327/2011 conta com uma orientação para não autuar, o que pode 

dar ensejo a prática de fraude, onde seriam retirados ou inseridos 

documentos. Resta observar, dentro deste quesito, que todas as páginas 

devem estar numeradas, carimbadas e rubricadas, para assim atender 

integralmente ao princípio da legalidade. Adentrando na seara do 

direito posto, cumpre trazer à baila os ditames previstos no artigo 38, 

caput da lei 8.666/93. 

“Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado 

com a abertura de processo administrativo, 

devidamente autuado, protocolado e numerado, 

contendo a autorização respectiva, a indicação 

sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 

despesa, e ao qual serão juntados oportunamente.” 

(Grifos nossos) 

 

O Tribunal de Contas da União já firmou acórdãos neste sentido, senão 

vejamos: 
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“Observe o fiel cumprimento do art. 38, caput e seus 

incisos, e art. 40, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, relativos à 

regular autuação e constituição dos processos 

licitatórios. ” (Acórdão 1705/2003 Plenário) 

 

“Observe o fiel cumprimento do art. 38, caput e seus 

incisos, e art. 40, § 1º, da Lei nº 8.666/93, relativos à 

regular autuação e constituição dos processos 

licitatórios, em especial quanto à numeração das 

folhas e aposição de rubrica imediatamente após a 

juntada dos documentos da licitação ao processo; à 

juntada de documentos originais ou autenticados, 

evitando folhas de fac-símile, cópias duplicadas do 

mesmo expediente, rascunhos e rasuras; à aposição 

de data e assinatura, com identificação do signatário, 

em todos os documentos elaborados pela empresa, a 

exemplo dos editais, convites e justificativas técnicas e 

à juntada dos comprovantes de entrega dos convites.” 

(Decisão 955/2002 Plenário) 

 

A falta de autuação constatada nos processos, leva-se a inferir 

que poderia ser retirada ou incluída folhas e documentos nos processos 

administrativos, podendo ensejar fraude ou eventuais crimes no 

procedimento. 
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Dos orçamentos prévios 

 

Outro quesito que chamou atenção em face da auditoria, foi 

o ocorrido diante do processo licitatório de Nº 1.327/2011, onde não 

constou os orçamentos prévios ou mesmo sua fonte de recebimento, se 

por e-mail, ou correios, etc., não demonstrando a autenticidade e 

credibilidade exigida pelo procedimento licitatório. 

  Até prova em contrário, os orçamentos juntados aos autos não 

servem como referência de preço de mercado, não atendendo ao 

regulamentado pela Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02.  

Segundo o TCU: 

(...constatou que, embora não haja previsão expressa 

na Lei 8.666/93, a pesquisa de preço é instrumento 

fundamental para embasar a formulação de 

propostas e seu superveniente julgamento, sendo 

que, sem ela, a Administração sequer poderia 

identificar a modalidade adequada para se instaurar 

o procedimento licitatório. Registrou o entendimento 

manifestado pelo Ministério Público junto ao TCEMG, 

que, apoiado em decisões do TCU, afirma ser 

necessário, no mínimo, a apresentação de três 

orçamentos - (Recurso Ordinário n. 862.265, Rel. Cons. 

Mauri Torres, 10.10.12 TCE MG)  

 

Ou seja, uma pesquisa de preço efetuada pela Administração 

não deve ser de forma genérica, sem demonstração da fonte das 
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informações, aqui elucidamos o princípio da transparência, no qual os 

atos da Administração devem ser revestidos. 

Da exigência de certidões negativas de débitos 

 

Foi diagnosticado diante do processo auditados de Nº 

1.327/2011, a exigência de certidões negativas de débitos como forma 

de comprovação da regularidade fiscal diante do INSS na fase 

habilitação, quando o correto seria a exigência da regularidade para 

com o referido ente. 

Regularidade significa dizer a apresentação de certidões 

negativas ou positivas com efeito de negativas, nos moldes dos artigos 

205 e 206 do Código Tributário Nacional: 

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação 

de determinado tributo, quando exigível, seja feita 

por certidão negativa, expedida à vista de 

requerimento do interessado, que contenha todas as 

informações necessárias à identificação de sua 

pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou 

atividade e indique o período a que se refere o 

pedido. 

 Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo 

anterior a certidão de que conste a existência de 

créditos não vencidos, em curso de cobrança 

executiva em que tenha sido efetivada a penhora, 

ou cuja exigibilidade esteja suspensa. (Grifos nossos). 
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Da ausência do projeto básico 

 

Outro quesito que chamou a atenção diante do processo 

licitatório de Nº 1327/2011, foi a ausência do projeto básico, requisito este 

fundamental para a consecução dos trabalhos. 

Adentrando na linha posta do direito, dispõe o art. 7º da lei 

8.666/93: 

 

Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a 
prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo 
e, em particular, à seguinte sequência: 

I - projeto básico; 

§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser 
licitados quando: 

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade 
competente e disponível para exame dos interessados 
em participar do processo licitatório; 

 

Ou seja, para que seja dado início a qualquer prestação de 

serviços necessário se faz a elaboração do projeto básico e sua efetiva 

juntada no procedimento licitatório, onde somente assim os licitantes irão 

tomar ciência dos serviços, o que irá gerar segurança jurídica para 

ambas as partes. 
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Da conferencia com o documento original 

 

Insta ressalvar que, em toda documentação arrolada no 

processo, deve ser precedida de uma confirmação de autenticidade, 

seja ela por meio de autenticação por cartório ou ainda por meio de 

conferência com o original por servidor da Administração. 

Segundo o art. 32 da lei 8.666/93 é disposto: 

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação 

poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da administração ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

Em todos os processos auditados existiram documentos sem a 

correta autenticação, em manifesta contrariedade legal, o que 

prejudica a legalidade procedimental. 

Da Ausência de Designação de Representante da Administração para 

Fiscalização do Contrato 

 

  Diante do processo auditado de Nº 1327/2011, incluindo aqui 

a relação de contratos e minutas contratuais desta Administração não 

designa servidores/representantes da Administração Pública Municipal 

para realizarem a fiscalização da execução contratual. 

  A Administração tem o poder/dever de fiscalizar a execução 

de todos os contratos realizados em seu âmbito, conforme determina o 

artigo 58, III da Lei 8.666/93. Para tanto, compete a ela designar um 
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responsável que ficará incumbido de tal obrigação. Ressalte-se que não 

se trata de uma faculdade e sim de uma obrigação, um dever 

legalmente estabelecido. 

  A exigência de que seja designado representante da 

Administração para fiscalizar a execução dos contratos celebrados pelo 

Poder Público encontra previsão no art. 67 da Lei 8.666/93, senão 

vejamos: 

 

Art. 67 - A execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração especialmente designado, permitida 

a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-

lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

 

  A execução do contrato deve ser fiscalizada e 

acompanhada por representante do SAAE, de preferência do setor que 

solicitou o bem ou serviço. Os fiscais podem Administração ser servidores 

da própria Administração ou contratados especialmente para esse fim. 

 

   Nesse sentido, o TCU já decidiu: 

 

“Promova o acompanhamento e a fiscalização 

efetivos da execução dos contratos, procedendo ao 

registro de ocorrências e adotando as providências 

necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo como 

parâmetros os resultados previstos no contrato, 

conforme preceituado no art. 67 da Lei 8.666/1993 e 
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no art. 6º do Decreto 2.271/97.” (Acórdão 593/2005 

Primeira Câmara) 

 

“Designe formalmente para acompanhar e fiscalizar 

a execução de todo e qualquer contrato firmado 

pela empresa representante da administração, o 

qual deverá anotar em registro próprio todas as 

ocorrências relativas ao contrato, bem como adotar 

medidas com vistas à regularização das falhas ou 

defeitos observados, em cumprimento ao que dispõe 

o art. 67, caput e seus parágrafos, da Lei nº 

8.666/1993” (Acórdão 1412/2004 Segunda Câmara). 

  

   A falta de um servidor/representante do órgão para fiscalizar 

contratos, poderá acarretar em altos prejuízos para a Administração e 

para os munícipes, tais como superfaturamentos, má qualidade do 

serviço, não atendimento ao interesse público.  

 

Do parecer jurídico 

 

  Outra situação que merece destaque é a ausência de 

pareceres jurídicos aprovando o conteúdo dos termos aditivos dos 

contratos, fato este que se mostrou presente nos processos de Nº 

1327/2011, 0219/2012, 0379/2012. 

  Nos moldes do art. 38, inciso VI e § único da lei 8.666/93 foi 

positivado: 
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Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado 

com a abertura de processo administrativo, 

devidamente autuado, protocolado e numerado, 

contendo a autorização respectiva, a indicação 

sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 

despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 

VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a 

licitação, dispensa ou inexigibilidade; 

Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, 

bem como as dos contratos, acordos, convênios ou 

ajustes devem ser previamente examinadas e 

aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 

(Grifos nossos) 

 

O parecer jurídico é de suma importância na feitura do termo 

aditivo, onde ali é conferida a legalidade do ato e possibilidade jurídica 

na prorrogação, e sua ausência poderá gerar prejuízos para a 

Administração, além de contrariar o disposto no estatuto das licitações. 

 

Da vedação a participação de empresas em consórcio 

  

A jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de que a 

decisão acerca da participação de consórcios é discricionária, nos 

termos do art. 33 da Lei 8.666/1993. No entanto, os motivos que 

fundamentam essa opção do gestor devem estar demonstrados nos 
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autos do procedimento licitatório, ou no edital, especialmente quando a 

vedação representar risco à competitividade do certame, o que deve 

ser observado mediante a análise do caso concreto (Acórdãos 566/2006, 

1.028/2007, 1.636/2007 e 1.453/2009, todos do Plenário) 

Nas palavras do TCU: 

Embora discricionária, nos termos do caput do art. 33 

da Lei no 8.666/1993, quando houver a opção da 

Administração pela restrição a participação de 

consórcios na licitação, tal escolha deve ser 

precedida das devidas justificativas no respectivo 

processo administrativo, especialmente quando a 

vedação representar risco a competitividade do 

certame. Acórdão 1636/2007 Plenário (Sumário) 

Diante dos processos de Nº 0379/2012 e 0219/2012, foi 

vedado a participação de empresas na forma consorciada sem 

qualquer justificativa, em eminente contrariedade jurisprudencial. 

 

Da Ausência de Cópias das Notas de Empenho e Respectivos 

Comprovantes Fiscais 

 

  Outro erro recorrente, que se mostrou presente diante dos 

processos auditados de Nº 0219/2012 e 0379/2012, foi com relação a 

ausência de autuação das notas de empenho e comprovantes fiscais. A 

nota de empenho é um dos documentos necessários para a correta 

realização do processo licitatório. O Manual de Licitações & Contratos - 

3ª Edição, elaborado pelo TCU, conceitua com clareza o conceito e 

relevância das notas de empenho: 
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“Empenhar significa reservar recursos suficientes para 

cobrir despesa a realizar-se e a nota de empenho é o 

ato que documenta a reserva dos recursos em favor 

do contratado. É uma garantia, no valor da despesa 

a ser executada, que se dá ao fornecedor do bem, 

executor da obra ou prestador de serviços. 

(...) 

Para cada empenho será extraído um documento 

denominado “nota de empenho” que indicará o 

nome do credor, a especificação do bem ou serviço, 

os prazos, a importância da despesa etc, bem assim 

dedução do seu valor do saldo da dotação própria” 

(arts. 58 e 61 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964).1 

 

  Acrescente-se o art. 6º, VIII, da Instrução Normativa n° 

08/2003 TCE/MG, que determina a obrigatoriedade de que sejam 

anexadas aos autos dos processos licitatórios, tanto de dispensa como 

de inexigibilidade, cópias das notas de empenho e respectivos 

comprovantes fiscais para fins de fiscalização: 

 

“Constitui obrigação das Administrações Direta e 

Indireta Municipais, a prática das seguintes 

atividades no preparo da documentação, sujeita ao 

                                                           
1 Pg. 300 e 301. 
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exame desta Corte de Contas, relativamente a cada 

mês encerrado: 

(...) 

VIII - ordenamento, em separado, dos 

procedimentos licitatórios (processos licitatórios, de 

dispensa e de inexigibilidade), juntamente com a 

portaria que designa a comissão de licitação, os 

contratos, se for o caso, cópias das notas de 

empenho e respectivos comprovantes legais.” 

 

  Por fim, o TCE/MG editou a súmula n. 93 que qualifica como 

irregular a despesa que não se fizer acompanhar de nota de empenho e 

nota fiscal quitada, ensejando, inclusive, responsabilização do gestor. 

  Verifica-se então que a Corte de Contas mineira já se 

manifestou via Instrução Normativa e via Súmula ressaltando a 

necessidade da juntada das cópias das notas de empenho e de seus 

respectivos comprovantes fiscais ao processo licitatório. Compete, 

portanto, à Administração Direta e Indireta dos Municípios mineiros 

cumprirem essa determinação, visto que a ausência de tais documentos 

impede a verificação da legalidade no repasse de recursos públicos, o 

que dificulta a atuação dos órgãos de fiscalização e Auditoria, podendo 

inclusive ensejar responsabilidade do gestor, por um possível e eventual 

desvio de verbas.  
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Da Ausência do relatório de medição 

 

Outro erro grave ocorrido em face do procedimento licitatório 

Nº 0379/2012 foi a ausência do relatório de medição referente a segunda 

medição da obra. 

Quando o edital estipula um critério para pagamento, neste 

caso, a medição, somente poderá ocorrer no caso da efetiva e 

comprovada medição, que deverá compor o corpo dos autos do 

procedimento. 

Para que ocorra o regular pagamento de qualquer serviço, é 

necessário que ocorra o empenho, a liquidação e o efetivo pagamento, 

consubstanciado na transferência do numerário para o contratado. 

Sem a medição impossível se faz a liquidação, o que vicia do 

processo e coloca em cheque a autenticidade e legalidade do 

pagamento efetuado. 

 

Da identificação dos servidores 

 

Em vários documentos referente aos processos licitatórios de Nº 

0379/2012 e 0219/2012 inexistiu a identificação dos servidores que os 

assinaram. 

Em toda e qualquer documentação proveniente do processo 

licitatório é necessário que um servidor específico o assine, pois somente 

aquele terá conhecimento e autonomia para tanto, como o contador 

assinar um empenho, ou mesmo o assessor jurídico o parecer técnico.  
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Quando inexiste a identificação do servidor que assina 

determinado documento poderá dar ensejo a irregularidades, onde um 

servidor que não possui competência para tanto assim o fez. 

Desta feita, recomenda-se que em todo e qualquer 

documento se identifique os servidores responsáveis por sua feitura. 

Essas são as considerações pertinentes da auditoria referente 

aos processos analisados.  
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