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I
Competência para fiscalizar licitações: a) Competências previstas na CF/88; b) Competências
Previstas na Lei 8.666/93; c) Competências Previstas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas;
d) Competência para expedir normas regulamentares

II

O Controle Exercido pelos Tribunais de Contas em processos licitatórios
O Processo de Fiscalização : a) Exame dos processos licitatórios; b) Relatório do Auditor; c) Parecer
do Ministério Público; d) Prazos para apresentação e apreciação da defesa; e) Voto do Relator e
Decisão Plenária

III
A instrução Normativa 34/2015 e o Sistema SACOP; a) Prazos e penalidades; b) Quem está obrigado
a prestar informações; c) O que deve ser informado; d) Principais ocorrências apontadas no envio de
processos ao SACOP; e) Principais ocorrências apontadas no exame dos processos licitatórios.

IV
Denúncias e Representações: a) Competências para expedir medidas cautelares; b) Exame dos
processos de denúncia e trâmite processual; c) Principais motivações e fundamentos das denúncias
apresentadas ao Tribunal de Contas

V
Decisões e Acórdãos do Tribunal de Contas: a) Decisões pela aprovação, aprovação com Ressalva e
desaprovação; b) Decisões em consulta com caráter normativo; b) Penalidades, multas e sansões



LEI N.º 8.258 DE 06 DE JUNHO DE 2005: Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão e dá outras providências.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.° 001, DE VINTE E UM DE JANEIRO DE 2000: Aprova
o Regimento Interno do Tribunal de Contas.

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências.

LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade
de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras
providências.
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/MA Nº 34, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014: Regulamenta
o acompanhamento das contratações públicas por meio eletrônico no âmbito do Tribunal de
Contas do Estado. (*Alterada pela IN36/2015)



COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR LICITAÇÕES

CF/88; Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do

Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da

administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas 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;

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 Município;

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as

sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional 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;

CE/MA: Art.51, incisos II;V;VII e VIII



COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR LICITAÇÕES

ADI 916 rel. min. Joaquim 
Barbosa

O art. 71 da Constituição não insere na competência do TCU a aptidão para examinar, previamente,
a validade de contratos administrativos celebrados pelo poder público. Atividade que se insere no
acervo de competência da função executiva. É inconstitucional norma local que estabeleça a
competência do tribunal de contas para realizar exame prévio de validade de contratos firmados
com o poder público.

MS 25.880 rel. min. Eros 
Grau

A competência do TCU para julgar contas abrange todos quantos derem causa a perda, extravio ou
outra irregularidade de que resulte dano ao erário, devendo ser aplicadas aos responsáveis, em caso
de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, lei que
estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado aos cofres públicos
(art. 71, II, da Constituição do Brasil/1988 e art. 5º, II e VIII, da Lei 8.443/1992). A tomada de contas
especial não consubstancia procedimento administrativo disciplinar. Tem por escopo a defesa da
coisa pública, buscando o ressarcimento do dano causado ao erário

RE 356.209 rel. min. Ellen 
Gracie

Ao TCU compete julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas 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 (CF, art. 71, II; Lei 8.443/1992, art. 1º, I). As
empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração indireta, estão
sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, não obstante os seus servidores estarem sujeitos ao
regime celetista.



COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR LICITAÇÕES

PROCESSO
739/2016

PREJULGADO
1232

O Tribunal de Contas do Estado, conforme reconhecido pela Constituição Federal e pela jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, goza de independência institucional e autonomia funcional, administrativa e
financeira para fiscalizar, julgar e aplicar sanções aos seus jurisdicionados, independentemente de achados,
fiscalizações ou recomendações realizadas pela Controladoria-Geral da União ou por outros órgãos de
controle;

PROCESSO
2064/2017

PREJULGADO
1374

b.1) O processo de Tomada de Contas Especial (TCE), tanto de contratos como de convênios, tem como
objetivos básicos: i) a apuração de fatos que resultaram prejuízo ao erário; ii) identificação e qualificação
dos agentes causadores do dano; e iii) a quantificação do prejuízo causado ao erário;

Lei 8.666/93: O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo

Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração

responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem

prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. (Art. 113 caput)

Lei 8.258/2005; Art. 49: Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a

fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição.



COMPETÊNCIA

para decidir sobre representações relativas a licitações

8.666/93; Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos

por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando

os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade

da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela

previsto.

§ 1o Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de

Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação

desta Lei, para os fins do disposto neste artigo. ****Art. 117

MS 27.008 rel. min. Ayres 
Britto

A representação ao TCU contra irregularidades em processo licitatório não está limitada pelo prazo
do § 2º do art. 41 da Lei 8.666/1993.



PODER GERAL DE CAUTELA

LEI N.º 8.258 DE 06 DE JUNHO DE 2005; Art. 75. O Pleno do Tribunal ou o relator, em caso de urgência, de fundado receio

de grave lesão ao erário ou a direito alheio, ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, poderá, de ofício ou mediante

provocação, adotar medida cautelar, com ou sem a prévia oitiva da parte, determinando, entre outras providências, a

suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o Tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada.

MS nº 
24.510-7 STF 

Relatora Ministra 
Ellen Gracie

Os participantes de licitação têm direito à fiel observância do procedimento estabelecido na lei e
podem impugná-lo administrativa ou judicialmente. O TCU tem competência para fiscalizar
procedimentos de licitação, determinar suspensão cautelar (arts. 4º e 113, §§ 1º e 2º, da Lei nº
8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos do artigo 276 do Regimento
Interno, possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e
garantir a efetividade de suas decisões

SS 3.789-7 
MA

Relatora Ministra 
Ellen Gracie

Na realidade, o exercício do poder de cautela, pelo Tribunal de Contas, destina-se a garantir a
própria utilidade da deliberação final a ser por ele tomada, em ordem a impedir que o eventual
retardamento na apreciação do mérito da questão suscitada culmine por afetar, comprometer e
frustrar o resultado definitivo do exame da controvérsia.

Processo nº: 
8.202/2009

DECISÃO PL-TCE 
Nº 18/2010

“O Pleno do Tribunal ou o relator, em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário
ou a direito alheio, ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, poderá, de ofício ou mediante
provocação, adotar medida cautelar, com ou sem a prévia oitiva da parte, determinando, entre
outras providências, a suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o Tribunal decida
sobre o mérito da questão suscitada..”



COMPETÊNCIA

Para examinar e determinar a suspensão de editais

Lei 8.666/93; Art. 113. § 2º. Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle

interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das

propostas, cópia de edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da

Administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame,

lhes forem determinadas.

Lei 8.258/2005, art. 1ª, inciso XXXI : Ao Tribunal de Contas compete (...) expedir medidas cautelares a

fim de prevenir a ocorrência de lesão ao erário ou a direito alheio, objetivando a efetividade das

decisões do Tribunal.

MS 24.510 / 
DF

Rel. Min. Ellen 
Gracie

O certo é que, como bem asseverou o Ministro Sepúlveda Pertence, “o poder cautelar é inerente à
competência para decidir”. Se o Tribunal de Contas pode, verificando uma ilegalidade, assinar prazo
para ela ser corrigida, exatamente por esse motivo, pode também prevenir, suspendendo o ato
impugnado enquanto se verifica se há ilegalidade ou não, evitando que se torne inútil a decisão futura.
Vale, assim, o argumento do Ministro Cezar Peluso: quem tem o poder de remediar tem o de prevenir.



COMPETÊNCIA

Para expedir Normas Regulamentares

LEI N.º 8.258/2005, Art. 3.° Ao Tribunal de Contas do Estado, no âmbito de sua competência e

jurisdição, ASSISTE O PODER REGULAMENTAR, PODENDO, EM CONSEQÜÊNCIA, EXPEDIR ATOS E

INSTRUÇÕES NORMATIVAS SOBRE MATÉRIA DE SUAS ATRIBUIÇÕES E SOBRE PRAZO, FORMA E

CONTEÚDO DOS PROCESSOS QUE LHE DEVAM SER SUBMETIDOS, obrigando o seu cumprimento, sob

pena de responsabilidade.



ASPECTOS FISCALIZADOS 

Em Licitações e Contratos

CF/88; Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE,

PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA (...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do

cumprimento das obrigações

Lei 8.666/93; Art. 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 PUBLICIDADE, da PROBIDADE ADMINISTRATIVA, da

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, do JULGAMENTO OBJETIVO e dos que lhes são correlatos.



CONTRATAÇÕES
(art. 37, XXI, CF/88)

LICITAÇÃO
(regra)

CONTRATAÇÃO DIRETA
(exceção)

Concorrência

Tomada de Preços

Convite - Concurso

Pregão

Inexigibilidade

Dispensa de Licitação

ASPECTOS FISCALIZADOS



ASPECTOS FISCALIZADOS



ASPECTOS FISCALIZADOS



ASPECTOS FISCALIZADOS



PREJULGADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

São as decisões do Pleno do TCE sobre processos de consulta;

Referem-se a interpretações de lei ou questões formuladas em tese;

não podem abordar casos concretos

Configuram-se em pronunciamento prévio do Tribunal de Contas 

Têm como objetivo uniformizar a jurisprudência das Cortes de Contas

Devem ser aplicado sempre que invocados no exame processual.

LOTCE/MA Art. 59; §3º

O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e
regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes
autoridades
- A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e constitui prejulgamento da
tese, mas não do fato ou caso concreto.



Contratação de Escritórios de Advocacia por 

Inexigibilidade 

PROCESSO
718/2009

PREJULGADO
422

A contratação de serviços advocatícios deverá ser realizada mediante procedimento licitatório, podendo ser
feita por inexigibilidade quando o serviço for de natureza singular e realizado por profissional ou empresa de
notória especialização, nos termos do art. 25, inciso II da Lei n° 8.666/93;

(8.666/93 art.13, inc.V c/c art.25, inc.II)

Art. 13. Inc. V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; Art. 25. Inc. II - para a contratação de serviços

técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização,

vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação

RE/STF
656.558

RELATOR
DIAS TOFFOLI

a) É constitucional a regra inserta no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93, que estabelece ser inexigível a
licitação para a contratação dos serviços técnicos enumerados no art. 13 dessa lei, desde que i) preenchidos os
requisitos nela estabelecidos, ii) não haja norma impeditiva à contratação nesses termos e iii) eles tenham
natureza singular e sejam prestados por profissionais ou empresas de notória especialização, inclusive no que
tange à execução de serviços de consultoria, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.

PROCESSO
7458/2011 PREJULGADO

582

A contratação de serviços especializados de representação jurídica não exonera a Administração Pública da
realização do processo licitatório, exceto se na inexigibilidade de licitação restar comprovada a notória
especialização e a natureza singular do objeto, nos termos do art. 2º, c/c o art. 25, II, da Lei nº 8.666/1993. No
caso específico da contratação de serviços de recuperação de créditos fiscais, constitui-se irregular a
contratação mediante inexigibilidade de licitação, por não restar configurada a inviabilidade de competição e a
singularidade do objeto, que deve estar caracterizada pela natureza excepcional do serviço, incomum à praxe
jurídica, não podendo abranger funções típicas ou de natureza permanente do Estado ou Município;



Inexigibilidade

Contratação de Músico e Banda por Exclusividade

Lei 8.666/93; Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição,

em especial:

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de

empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião

pública.

Acórdão 
1435/2017
CONSULTA

Relator
VITAL DO 

RÊGO

9.2.1. a apresentação apenas de autorização/atesto/carta de exclusividade que confere exclusividade ao
empresário do artista somente para o (s) dia (s) correspondente (s) à apresentação deste, sendo ainda
restrita à localidade do evento, não atende aos pressupostos do art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993,
representando impropriedade na execução do convênio;

9.2.2. do mesmo modo, contrariam o sobredito dispositivo legal as situações de contrato de exclusividade –
entre o artista/banda e o empresário – apresentado sem registro em cartório, bem como de não
apresentação, pelo convenente, do próprio contrato de exclusividade;



Licitação Dispensável (art.24)

Para Locação de imóvel

PROCESSO
4546/2013

PREJULGADO
655

A dispensa da licitação para locação de imóveis, quando autorizada, não exime o contratado de
comprovar os requisitos legais de habilitação jurídica e regularidade fiscal, estabelecidos nos arts. 27 a
30 da Lei nº 8.666/1993;

Lei 8.666/93, Art.24, Inc. X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das

finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a

sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

PROCESSO
4546/2013

PREJULGADO
654

Caso o imóvel escolhido seja o único a atender o interesse público e as finalidades
precípuas da Administração, torna-se possível a locação mediante dispensa de licitação,
nos termos do inciso X do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, desde que o preço seja compatível
com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

PROCESSO
4546/2013

PREJULGADO
653

A locação de imóveis pela Administração Pública deve ser precedida de licitação sempre
que houver dois ou mais imóveis que atendam às necessidades do ente público. Logo,
estando presentes os pressupostos caracterizadores da viabilidade de competição, restará
inafastável a abertura do certame, valendo, neste caso, a regra geral prevista no art. 2º da
Lei nº 8.666/1993;



Inexigibilidade

Contratação de  Serviços Técnicos Profissionais Especializados

PROCESSO
1252/2009

PREJULGADO
398

(...) é possível a contratação de prestador de serviços por meio de inexigibilidade de licitação desde
que o serviço a ser prestado esteja contemplado no art. 13 da Lei n° 8.666/93, seja de natureza
singular e o profissional ou empresa a ser contratado para executá-lo tenha notória especialidade.
Fora dessas situações deve ser realizada a contratação através de concurso público ou procedimento
licitatório;

Lei 8.666/93, Art. 13 incisos I a VII: estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;

pareceres, perícias e avaliações em geral; assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras;

assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; fiscalização, supervisão ou

gerenciamento de obras ou serviços; patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; treinamento

e aperfeiçoamento de pessoal; restauração de obras de arte e bens de valor histórico.



Licitação Dispensável (art.24)

Licitação Deserta

PROCESSO
10975/2015

PREJULGADO
1198

b.1) na hipótese de ocorrência de licitação deserta e/ou dispensa de licitação sem interessados, a
Administração Pública deverá observar:
1) se a definição do objeto está adequada, com descrição precisa e suficiente, conforme art. 40, inciso I, da
Lei nº 8.666/1993;
2) se foram somente exigidas qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, e do art. 30, § 5º, da Lei nº 8.666/1993;
3) o princípio do parcelamento, quando se tratar de objetos de naturezas distintas e mercado competidor
diverso, de modo a aumentar a competitividade do certame, nos termos do art. 15, IV, c/c o art. 23, § 1º, da
Lei nº 8.666/1993;
4) a utilização, sempre que possível, do Sistema de Registro de Preços, que constitui ferramenta eficaz para
simplificar e otimizar os processos de contratação pública, inclusive a adesão a ata de registro de preços de
outros órgãos da administração, conforme previsão do art. 15, II, da Lei no 8.666/1993.

Lei 8.666/93; Art.24, Inc. V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente,

não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições

preestabelecidas;



Serviços Continuados

PROCESSO
2716/2014

PREJULGADO
798

Os serviços de assessoria jurídica, assessoria contábil (contador) e engenharia, quando executados por
prestadores de serviços contratados mediante licitação, não podem ser prorrogados na forma do art. 57, II,
da Lei nº 8.666/1993, tendo em vista que não são considerados serviços de natureza continuada;

Advogados e Contadores

Lei 8.666/93; Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos

créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração

prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas

para a administração, limitada a sessenta meses.

PROCESSO
5041/2013

PREJULGADO
662

A modalidade pregão pode ser aplicada em licitações que objetivem contratar serviços advocatícios
comuns. É necessário, no entanto, que o gestor responsável faça uma ponderação prévia sobre a natureza e
o alcance dos serviços, verificando o atrelamento às atividades fins do ente, a continuidade imprescindível
dos serviços e a rotina de sua execução, para que não recaia, com a contratação via licitação, em burla ao
disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

PROCESSO
2001/2013

PREJULGADO
641

A contratação de serviços advocatícios deverá ser realizada mediante procedimento licitatório formal e
poderá ser feita por inexigibilidade quando o serviço for de natureza singular e realizado por profissional ou
empresa de notória especialização, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/1993;



Serviços de Natureza Continua

PROCESSO
2089/2012

PREJULGADO
542

Nada impede que os contratos de prestação de serviços de natureza contínua sejam prorrogados
dentro do limite de sessenta meses, por períodos iguais e sucessivos, desde que tal possibilidade esteja
prevista no edital e no contrato, que os preços e as condições sejam comprovadamente mais
vantajosos para a Administração e que haja previsão orçamentária; é possível a prorrogação por
período distinto do prazo inicial do contrato, com base no §1º ou no § 4º do art. 57 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, desde que ocorram as situações previstas nos referidos normativos, devendo ser
apresentada justificativa fundamentada, bem como devidamente autorizada pela autoridade
competente.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto

quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e

sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta

meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) – destaque não do original.

§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para

celebrar o contrato.

§ 3o É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.

§ 4º- Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o

inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses.

MS 26.250
rel. min. Ayres 

Britto

Não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o poder público. Existência de
mera expectativa de direito, dado que a decisão sobre a prorrogação do ajuste se inscreve no âmbito
da discricionariedade da administração pública. Sendo a relação jurídica travada entre o Tribunal de
Contas e a administração pública, não há que se falar em desrespeito às garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.



PUBLICIDADE

PROCESSO
5829/2014

PREJULGADO
1292

Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos
leilões devem ser publicados com antecedência e no mínimo por uma vez: no Diário Oficial da União
(DOU), quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas
por instituições federais; no Diário Oficial do Estado (DOE), quando se tratar de licitação feita por órgão ou
entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal; em jornal diário de grande circulação no Estado
e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra,
prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o
vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição; portanto, a
publicação dos avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, tomadas de preços, concursos e
leilões apenas no Diário Eletrônico dos Municípios, ainda que relativos à execução orçamentária de
recursos próprios, não atende ao disposto no art. 21 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993

Lei 8.666/93, Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos

e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo,

por uma vez:

I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e,

ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições

federais;

II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou

entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal;

III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região

onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração,

conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição.

Lei 10.520/2002, Art. 4º, Inc. I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso na

imprensa oficial e em sítio eletrônico oficial do respectivo ente federativo, facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios, alternativamente, a utilização de sítio eletrônico oficial da União, conforme regulamento do Poder Executivo

federal;



Publicação de licitação 

em Diário Oficial e Jornal

PROCESSO
DECISÃO
PL-TCE Nº 

51/2014

a publicação dos avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, tomadas de preços, concursos
e leilões apenas no Diário Eletrônico dos Municípios, ainda que relativos à execução orçamentária de
recursos próprios, não atende ao disposto no art. 21 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Lei 8.666/93; Art.21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços,

dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados

com antecedência, no mínimo, por uma vez:

I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração

Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos

federais ou garantidas por instituições federais;

II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação

feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal.

MP.896.2019
ALTERA O Art. 21, 

inc. III, Da Lei 
8.666/93

III - em SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, facultado aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, alternativamente, a utilização de sítio eletrônico oficial da União, conforme
regulamento do Poder Executivo federal.

MP.896.2019
ALTERA O Art. 4º, 

inc. I. Da Lei 
10.520/2002

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso NA IMPRENSA OFICIAL E
EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, facultado aos Estados, ao Distrito
Federa le aos Municípios, alternativamente, a utilização de sítio eletrônico ocial da União, conforme
regulamentodo Poder Executivo federal;



Contagem de prazo em licitação

LOTCE/MA Art. 292, 
Parágrafo único

Se o vencimento recair em dia em que não houver expediente, o prazo será automaticamente
prorrogado até o primeiro dia útil imediato.

Lei 8.666/93; Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente

disposto em contrário.

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou

na entidade.

ACÓRDÃO 
2625/2008 

Relator
RAIMUNDO 
CARREIRO

proceder a contagem dos prazos legais atinentes às licitações em dias, e não em horas, nos termos do
art. 110 da Lei nº 8.666/93 e do art. 18 do Decreto nº 5.450/2005, emitindo decisão formal sobre as
questões apresentadas, em atenção ao disposto no art. 18, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005;



PARECER JURÍDICO

Advogado público. Responsabilidade

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:

VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;

MS 24.584 Relator
Marco Aurélio

Prevendo o art. 38 da Lei 8.666/1993 que a manifestação da assessoria jurídica quanto a editais de
licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes não se limita a simples opinião, alcançando a
aprovação, ou não, descabe a recusa à convocação do TCU para serem prestados esclarecimentos.



COMPOSIÇÃO DA CPL

Lei 8.666/93; Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou

cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no

mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos

quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação.

PROCESSO
2693/2015

PREJULGADO
1317

a comissão de licitação, permanente ou especial, deve ser composta por no mínimo 3 (três) membros, sendo
pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos ou
entidades da Administração responsáveis pela licitação, nos termos do art. 51, caput, da Lei nº 8.666/1993;

PROCESSO
2693/2015

PREJULGADO
1327

em casos excepcionais, ante a carência de pessoal em seu quadro próprio de servidores, as
Câmaras Municipais poderão utilizar a comissão de licitação, o pregoeiro e a equipe de apoio
do Poder Executivo Municipal ao qual pertença, enquanto não realizar concurso público para
provimento do quadro permanente de servidores, desde que essa possibilidade esteja prevista
em lei municipal, observado o disposto no art. 22, XXVII, e no art. 30, II, da Constituição Federal

PROCESSO
2693/2015

PREJULGADO
1329

havendo previsão legal da possibilidade de utilização da comissão de licitação, pregoeiro ou
equipe de apoio do Poder Executivo Municipal pela Câmara de Vereadores, poderá ser
formalizado termo de cooperação técnica mediante a celebração de convênio ou de outro
instrumento congênere, para atendimento do disposto no art. 51 da Lei nº 8.666/1993, enquanto
o legislativo não realizar concurso público para provimento do quadro permanente de
servidores.



COMPOSIÇÃO DA CPL

Lei 8.666/93; Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou

cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de,

no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes

aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação.

PROCESSO
2693/2015

PREJULGADO
1331

nas Câmaras Municipais onde exista quadro próprio de pessoal efetivo para composição da
comissão de licitação, é indevida a delegação dessas atribuições à comissão de licitação da
Prefeitura Municipal, haja vista o disposto no art. 51 da Lei nº 8.666/1993

PROCESSO
2840/2015

PREJULGADO
1302

em cumprimento à norma que deflui da segunda parte do caput do art. 51 da Lei nº 8.666/1993,
o servidor público cedido por órgão ou entidade pertencente a outro Ente da Federação ou por
órgão ou entidade pertencente a outro Poder do mesmo Ente da Federação não pode ser
admitido a compor o quorum de dois terços dos membros da comissão de licitação reservado
aos servidores dos quadros permanentes dos órgãos e entidades da Administração à qual
pertença a comissão;

PROCESSO
7356/2011

PREJULGADO
573

Não é possível a contratação de pessoa física ou jurídica para o desempenho de atividades típicas e
permanentes de responsabilidade da comissão de licitação, as quais devem ser exercidas, obrigatoriamente,
por ocupante de cargo efetivo ou em comissão, ainda que tal contratação não se destine a suprir
necessidades de atividades finalísticas. Excepcionalmente, admite-se a contratação de assessoria ou
consultoria à comissão permanente de licitação, desde que seja para atender uma demanda específica que,
devido a essa singularidade, exija notória especialização do contratado;



Pregão

Contratação de serviços de engenharia

Lei 10.520/2002, Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na

modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles

cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de

especificações usuais no mercado.

PROCESSO
12598/2015

PREJULGADO
1156

A Administração Pública pode contratar serviços comuns de engenharia, por meio de pregão ou sistema de
registro de preços, desde que tais serviços consistam em atividades simples, rotineiras e padronizáveis, que
possam ser individualizadas por meio de descrição simplificada e sucinta, sem complexidades, e que não
exijam acompanhamento ou atuação relevante e proeminente de um engenheiro especializado;

PROCESSO
12598/2015

PREJULGADO
1158

A contratação de obra de engenharia por meio de pregão ou sistema de registro de preços não possui
amparo legal, nos termos da Lei nº 8.666/1993, da Lei nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 5.450/2005 e
do Decreto Federal nº 7.892/2013, dada a relevância, a complexidade e a responsabilidade exigidas para
sua execução



Pregão

Pregoeiro e equipe de apoio

Lei 10.520/2002, Art. 3º; IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade

promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o

recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a

habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

§ 1º A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou

emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade

promotora do evento.

PROCESSO
2693/201

PREJULGADO
1323

em caso de pregão, além da designação de servidores efetivos, poderão ser designados os servidores
ocupantes de cargo em comissão e os empregados públicos para exercerem a função de pregoeiro, desde
que devidamente qualificados, nos termos do 3º, IV, da Lei nº 10.520/2002



DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PROCESSO
2354/2009

PREJULGADO
436

Não é necessária, a princípio, a adoção de qualquer providência por parte da Administração Estadual
para garantir a continuação de obras contratadas com empresas posteriormente consideradas inidôneas,
visto que tal declaração não atinge, via de regra, os contratos em andamento. Contudo, pode o gestor,
com base na cláusula exorbitante prevista no art. 79, XII, da Lei de Licitações, analisando o caso concreto,
rescindir unilateralmente o contrato administrativo quando o interesse público assim o exigir (princípio
da supremacia do interesse público), devendo fundamentar tal decisão;

Lei 8.666/93; Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso

anterior.



Instrução Normativa TCE/MA Nº 34 - Regulamenta o acompanhamento das contratações

públicas por meio eletrônico no âmbito do Tribunal de Contas do Estado.

A INSTRUÇÃO NORMATIVA 34/2015 E O SISTEMA SACOP

RITCE/MA Art. 245. 

Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas referentes aos atos,
contratos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que
resulte receita ou despesa, praticados por responsáveis pelas Unidades Administrativas dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Publico e do Tribunal de Contas, sujeitos à sua jurisdição,
competindo-lhe, para tanto, em especial:
I - acompanhar, pela publicação no Diário Oficial do Estado e de Municípios, quando houver, e mediante
consulta a sistemas informatizados adotados pela Administração Pública:
b) os editais de licitação, os contratos, inclusive administrativos, e os convênios, acordos, ajustes ou
outros instrumentos congêneres, bem como os atos referidos no art. 229 deste Regimento;



O que deve ser inserido

• FORNECEDOR
• LICITAÇÃO
• CONTRATAÇÃO DIRETA
• ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE 

PREÇO
• CONTRATOS
• ALTERAÇÃO CONTRATUAL
• SUBCONTRATO
• SANÇÃO AO LICITANTE / 

CONTRATADO
• MODIFICAÇÃO NO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO
• IMPUGNAÇÃO DO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO
• LOTE E ITEM
• LICITANTE

• PROPOSTA
• IMPUGNAÇÃO DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO
• DILIGÊNCIA
• DESISTÊNCIA
• ANULAÇÃO / REVOGAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO
• RECURSO ADMINISTRATIVO
• RESULTADO DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO
• DOCUMENTOS LICITATÓRIOS



QUEM DEVE UTILIZAR

Órgãos e entidades dos poderes públicos do Estado e dos Municípios

Ministério Público Estadual

Tribunal de Contas do Estado

Consórcios Públicos

RESPONSÁVEL PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES

Gestor do órgão ou da entidade

Gestor poderá credenciar junto ao TCE servidor para operacionalizar e enviar as 

informações

A INSTRUÇÃO NORMATIVA 34/2015 E O SISTEMA SACOP



Acesso ao sistema

Presidente ou Cargo Equivalente de Sociedades de 

Economia Mista

Dirigente de Unidade Administrativa e/ou Financeira

Presidente ou Cargo Equivalente de Entidades 

Paraestatais

Presidente ou Equivalente de Agência Inclusive as de 

Desenvolvimento

Presidente ou Cargo Equivalente de Entidades da 

Administração Indireta

Procurador

Assessores Jurídicos e/ou Advogados

Operador da Rede de Controle

Presidente de Instituto

Operador da rede de Controle Estadual



Prazos para envio das informações

AVISO DE LICITAÇÃO – até 5 dias úteis antes da sessão pública;

AVISO E PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - até 5 dias úteis após à data da

assinatura do termo do contrato, ou à data da materialização de instrumento que

evidencie formação de contrato (nota de empenho, carta-contrato, autorização de

compra, ordem de execução de serviço) ;

AVISO E PROCESSO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO - até 5 dias úteis

após o ato de adesão e/ou assinatura do contrato;

PROCESSO DE LICITAÇÃO - até 5 dias úteis após a data da homologação;.

CONTRATO - até 5 dias úteis após a data de assinatura (nota de empenho, contrato

ou carta-contrato);



Prazos para envio das informações

ALTERAÇÃO CONTRATUAL (TERMO ADITIVO) - até 5 dias úteis após a assinatura do

Termo Aditivo;

SUBCONTRATO - até 5 dias úteis após a assinatura do subcontrato;

RESCISÃO CONTRATUAL - até 5 dias úteis após a assinatura do documento de

distrato;

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO E ADITIVOS - até 5 dias úteis após a data da publicação

PROCESSO
2661/2015

PREJULGADO
1328

o prazo para envio dos elementos de fiscalização relativos a ata ou outro instrumento que disponha
resultado de procedimento auxiliar fechado a que se refere o art. 12, II, da mesma IN, deve ser
computado a partir do ato de homologação do processo licitatório, por ser esse o momento do
resultado final do procedimento;

2661/2015 PREJULGADO
1330

quando intempestiva ou retroativa a publicação de contrato ou seus aditivos no Diário Oficial do
Estado do Maranhão - DOE/MA, a contagem do prazo para envio dos elementos de fiscalização dar-se-
á a partir do dia de circulação do Diário Oficial;



SANÇÕES

NÃO ENVIO DOS ELEMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

Sanção pecuniária de R$ 600,00 por evento

ENVIO DE ELEMENTOS INCORRETOS, COM JUSTIFICATIVA ACEITA PELO

TCE/MA:

Redução de 50% do valor da sanção pecuniária



TRÂMITE PROCESSUAL

Relator Ministério Público

1a. CÂMARA 2a. CÂMARA

CONSELHEIROS

Subs. De Cons.

PLENÁRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO



2. QUANDO VERIFICADAS FALHAS DE

NATUREZA FORMAL, OU IMPROPRIEDADES QUE

NÃO ENSEJEM A APLICAÇÃO DE MULTA

A) DETERMINAR A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS

CORRETIVAS; B) CITAR O RESPONSÁVEL PARA,

EM 30 DIAS, PRORROGÁVEL POR ATÉ 30 DIAS, A

CRITÉRIO DO RELATOR, APRESENTAR DEFESA;

ACOLHIDA A DEFESA, O TRIBUNAL DECLARARÁ

ESSE FATO MEDIANTE ACÓRDÃO E, CONFORME

O CASO, ADOTARÁ UMA DAS PROVIDÊNCIAS

PREVISTAS NO ITEM1

QUANDO VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES

DECORRENTES DE ATO ILEGAL, ILEGÍTIMO OU ANTIECONÔMICO,

BEM COMO INFRAÇÃO A NORMA LEGAL OU REGULAMENTAR DE

NATUREZA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA OU

PATRIMONIAL.

1. CITARÁ O RESPONSÁVEL PARA, NO PRAZO DE 30 DIAS,

PRORROGÁVEL POR ATÉ 30 DIAS, A CRITÉRIO DO RELATOR,

APRESENTAR DEFESA,

2. APLICAÇÃO DE MULTA QUANDO: A). ATO

PRATICADO COM GRAVE INFRAÇÃO A NORMA

LEGAL OU REGULAMENTAR DE NATUREZA

CONTÁBIL, FINANCEIRA; B). ATO DE GESTÃO

ILEGÍTIMO OU ANTIECONÔMICO DE QUE

RESULTE INJUSTIFICADO DANO AO ERÁRIO;,

3. DETERMINARÁ O APENSAMENTO DO

PROCESSO ÀS CONTAS CORRESPONDENTES.

DECISÕES DO TCE MA



DECISÕES DO TCE/MA

DECISÃO BASE LEGAL CAUSA

Citação do responsável Art. 50 da LOTCE
falhas de natureza formal ou outras
impropriedades que não ensejem a aplicação de
multa

Declaração de inidoneidade do
licitante fraudador Art.70 da LOTCE

Fraude comprovada à licitação

Aplicação de multa de R$ 600,00 Art.13 IN34/2014
não cumprimento dos prazos estabelecidos para
o encaminhamento elementos de fiscalização
relativos aos processos de contratação

Aplicação de multa de até R$
100.000,00 Art. 67 da LOTCE

a) ato praticado com grave infração a norma
legal;
b) ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de
que resulte injustificado dano ao erário;
c) descumprimento, no prazo fixado, sem causa
justificada, à diligência determinada pelo relator;

Determinar a anulação do 
contrato

MS 23550 DF -
STF

Ilegalidade do ato ou contrato em execução



RECURSOS

Cabimento

i. Não cabe recurso de decisão de citação, inspeção ou auditoria.

ii. Exceto nos embargos de declaração, é obrigatória a audiência do Ministério Público.

iii. Havendo mais de um responsável pelo mesmo fato, o recurso apresentado por um deles

aproveitará a todos;

iv. O Ministério Público, poderá interpor recurso mediante concessão de oportunidade para

oferecimento de contra-razões recursais, quando se tratar de recurso tendente a agravar

a situação do responsável.



LOTCE/MA; Art. 129. Cabem os seguintes recursos nos processos do Tribunal

de Contas:

I – recurso de reconsideração;

II – embargos de declaração;

III – recurso de revisão.

Parágrafo único. A interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera

preclusão consumativa.

ESPÉCIE DE RECURSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS



RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

I. Tem efeito suspensivo, para apreciação do colegiado que houver
proferido a decisão recorrida;

II. Deve ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte ou pelo
Ministério Público junto ao Tribunal;

III. O Prazo para interposição é de quinze dias, improrrogável, da publicação
do acórdão.

IV. Se o recurso versar sobre item específico do acórdão, os demais itens, não recorridos, não sofrem
o efeito suspensivo, caso em que deverá ser constituído processo apartado para prosseguimento
da execução das decisões.



EMBARGO DE DECLARAÇÃO

I. quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou
parecer prévio emitido pelo Tribunal;

II. poderão ser opostos por escrito pela parte ou pelo Ministério Público
junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco dias, improrrogável, da
publicação do acórdão;

III. Os embargos de declaração serão submetidos à deliberação do colegiado
competente pelo relator;

IV. Os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento do
acórdão;

V. Não cabe embargo de declaração contra decisão que deliberar em sede de recurso.



RECURSO DE REVISÃO

I. Decorre de: erro de cálculo nas contas; falsidade ou insuficiência de documentos em que se
tenha fundamentado o acórdão recorrido; superveniência de documentos novos com
eficácia sobre a prova produzida.

II. O acórdão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e qualquer
erro ou engano apurado.

III. Em face de indícios de elementos eventualmente não examinados pelo Tribunal, o
Ministério Público poderá interpor recurso de revisão, compreendendo o pedido de
reabertura das contas e o pedido de mérito.

IV. Admitido o pedido de reabertura das contas pelo relator sorteado para o recurso de
revisão, ele ordenará, por despacho, sua instrução pela unidade técnica competente e a
conseguinte instauração de contraditório, se apurados elementos que conduzam ao
agravamento da situação do responsável ou à inclusão de novos responsáveis.

V. A instrução do recurso de revisão abrange o reexame de todos os elementos constantes dos
autos.;

VI. Cabe apenas para Decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas



ORIENTAÇÕES FINAIS

Manter arquivos digitais dos autos do processo (RITS, Pareceres, e Votos).

Acompanhar as Decisões publicadas no DOETCE/MA que poderão ser úteis em futuros

contraditórios e recursos (para eventual alegação de “coerência jurídica”).

Contraditar e interpor os recursos cabíveis, explorando todas as teses de defesa

plausíveis (preliminares e mérito), até o completo saneamento do processo.

Arguir nulidades processuais, quando existentes.

Citar decisões que julgaram casos idênticos de forma mais favorável (“dissenso

jurisprudencial”).

Comprovar as alegações com prova documental, e jurisprudência dissonante (do próprio

Tribunal de Contas).

Não perder prazos.



A fiscalização das licitações exercida pelo Tribunal de Contas

do Maranhão não está limitada apenas aos aspectos

financeiros e administrativos, compreende todo o conjunto de

métodos e ações implementados dentro de sua jurisdição e

visa criar uma cultura de transparência efetuando um

controle em sintonia com o interesse público

Jorge Lobo
Auditor/TCE/MA


