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 A gestão (lato sensu), como conceito da Ciência da Administração, representa
um conjunto de tarefas que procuram garantir a alocação eficaz de todos os
recursos disponibilizados pela organização, a fim de serem atingidos os objetivos
pré-determinados.

 Ao aplicarmos o conceito de gestão no âmbito da Administração Pública,
encontramos sua gênese na própria Constituição Federal, que, no caput do art.
37 elenca os princípios que deverão informar a gestão dos interesses públicos.
Nesse sentido, a atividade pública deverá ocorrer com estrita observância aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.
 Nesse contexto emergem os conceitos de governança pública, governabilidade e
accountability, bem como a necessidade de controle.

 Governança Pública – pressupõe condução responsável dos assuntos do
Estado, com base na melhoria da eficácia e eficiência administrativa.

 Governabilidade - refere-se às condições de legitimidade e sustentação
política que um governo tem para exercer o poder.
 Accountability – refere-se ao dever de um detentor do poder público prestar
contas a um organismo de controle ou à própria sociedade, para sua
consequente responsabilização, o que está totalmente alinhado aos valores de
um Estado Democrático de Direito.
 Em um contexto em que passa a ter valor um modelo de Administração
Pública mais transparente, calcada em valores éticos, é evidente o
crescimento em importância do conceito de accountability.

 Importância do papel do Controle das ações governamentais
A Constituição Federal de 1988, a doutrina e a tradição republicana preveem
diversas instâncias de Controle Público, dentre as quais destacamos:
 Controle Externo: previsto nos arts. 70, 73 e, 75, da Constituição, tem como
titular originário o Poder Legislativo, que o exerce com o apoio técnico do
Tribunal de Contas;
 Controle Interno: insculpido nos arts. 70, e 74, da Carta Magna, que é aquele
exercido pela própria administração, no acompanhamento e revisão de seus
atos e práticas administrativas, observados os preceitos e limites impostos pela
legislação.

 Controle Jurisdicional: está ínsito no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna de
1988, tem como titular o Poder Judiciário. Trata-se do princípio constitucional
da não-exclusão da apreciação de qualquer ameaça ou lesão a direito por parte
do Poder Judiciário.
 Controle Social: é a participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização,
no monitoramento e no controle das ações da administração pública. Trata-se
de importante mecanismo de prevenção da corrupção e de fortalecimento da
cidadania.

 Importância do papel do Controle das ações governamentais
 TCU detecta falhas de construção em UPA 24h de Oeiras (portalodia.com, em
18/2/2014)

 Tribunal de Contas da União fiscaliza obras da Copa e encontra problemas
(globo.com, em 14/2/2014)
 TCU estima desperdícios de R$ 2,67 bi ligados a gastos extras com usinas
Térmicas (valor.com.br, em 19/2/2014)
 TCU autoriza fiscalização específica na gestão da Refinaria Abreu e Lima
(canalabertobrasil.com.br, em 28/8/2015)
 TCU
determina
que
BB
implemente práticas de boa
gestão no Banco Patagônia
(canalabertobrasil.com.br,
em
20/8/2015)

A refinaria do Nordeste também
é chamada de Abreu e Lima

“Controle, em tema de Administração Pública, é a faculdade de

vigilância, orientação e correção que um poder, órgão ou
autoridade exerce sobre a conduta funcional do outro”
(Hely Lopes Meirelles)

 Vigilância: fiscalização e acompanhamento da gestão, com base nas
normas aplicáveis.

 Orientação: atuação pedagógica, preventiva, com vistas ao
aperfeiçoamento das práticas de gestão e à inibição de condutas
lesivas aos cofres públicos.
 Correção: assegurar o cumprimento da lei e a recomposição do
patrimônio lesado.
 Poder: como corolário do Estado Democrático de Direito, a CF
instituiu um sistema de freios e contrapesos no qual os Poderes se
vigiam mutuamente, cada um fiscalizando e inibindo eventuais
excessos do outro (controle externo).

 Órgão: cada instituição pública possui em sua estrutura um órgão
com atribuição de fiscalizar a própria instituição (controle interno).
 Autoridade: autotutela da administração, que pode anular ou
revogar seus próprios atos.

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO
Seção IX
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da administração
direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas,
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e
pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...)
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de
Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades
referidas no inciso II;
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;
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de
suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre
resultados de auditorias e inspeções realizadas;
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;
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão
à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

 Controle prévio (a priori): exercido antes da conduta administrativa se efetivar.
Possui caráter preventivo, orientador, e visa evitar a ocorrência de irregularidades.
Exemplos de controle prévio exercido pelo TCU:
 assinatura de determinações aos gestores públicos, de modo a prevenir que
irregularidades se repitam (LO/TCU, art. 18 e art. 43, inciso I);
 decretação de medidas cautelares no controle sobre editais de licitação (RI/TCU, art.
276).
 Controle concomitante (pari passu): efetuado no momento em que a conduta
administrativa está sendo praticada. Também possui caráter preventivo, pois permite
coibir irregularidades tempestivamente. Exemplo de controle concomitante exercido
pelo TCU:
 realização de auditorias sobre atos ou contratos administrativos que ainda estão
sendo consumados, como uma obra ainda não finalizada (LO/TCU, art. 1º, II).
 Controle posterior (a posteriori): efetuado após o ato administrativo ter sido
praticado. Possui caráter corretivo e, eventualmente, sancionador. É a forma mais
utilizada de controle externo. Exemplos de controle posterior exercido pelo TCU:
 realização de auditorias para fiscalizar a regularidade de atos administrativos já
consumados ou os resultados alcançados por programas de governo (LO/TCU, art. 1º,
II).

CLASSIFICAÇÃO DO CONTROLE QUANTO À NATUREZA
 Legalidade: verifica se a conduta do gestor guarda consonância com as normas
aplicáveis, de qualquer espécie - leis, regimentos, resoluções, portarias etc.

Ex: Na construção de rodovia, pode ser verificado se a contratação da empreiteira
responsável pela obra foi realizada em conformidade com a Lei de Licitações.
 Legitimidade: verifica se o ato atende ao interesse público, à impessoalidade e
à moralidade. Extrapola a legalidade.

Ex: Na construção de rodovia pode ser verificado se o empreendimento atende às
necessidades da população. Caso, por exemplo, já existam outras vias de acesso
que atendam satisfatoriamente a demanda do local, o investimento poderá não ser
considerado legítimo, mesmo se legal, ou seja, realizado de acordo com a Lei de
Licitações.
 Economicidade: analisa a relação custo/benefício da despesa pública, isto é,
se o gasto foi realizado com minimização dos custos e sem comprometimento
dos padrões de qualidade.

Ex: Pode ser verificado se os materiais e serviços necessários à construção da
rodovia foram adquiridos e contratados a preços de mercado e se atenderam às
necessidades da obra com qualidade.

CLASSIFICAÇÃO DO CONTROLE QUANTO À NATUREZA
Com a utilização de técnicas mais modernas de fiscalização, além dos aspectos
citados, o controle passou a ter também como foco:
 Eficiência: analisa os meios utilizados em relação aos resultados obtidos pela
Administração, com critérios de custo, prazo e qualidade.

Ex: Pode ser verificado se os recursos dispendidos na obra foram otimizados, ou
seja, se a rodovia foi construída com qualidade, em tempo razoável e a custo de
mercado.
 Eficácia: verifica se as metas estabelecidas foram alcançadas, ou seja, se os
bens e serviços foram providos.

Ex: Pode ser verificado se o cronograma estabelecido para a obra foi cumprido, se
todas as intervenções previstas foram realizadas, ou mesmo, se a rodovia foi
realmente construída.
 Efetividade: analisa se os objetivos da ação administrativa foram atingidos, em

termos de impactos sobre a população-alvo.
Ex: Pode ser verificado se a rodovia, após construída, realmente melhorou a vida
da população, suprindo as carências que motivaram a realização da obra.

Sistemas de Controle no Brasil
A fiscalização da União, vale dizer, da Administração Pública
Federal, será exercida mediante os seguintes sistemas de
controle:
 Sistema de Controle Externo – a cargo do Congresso

Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União.
 Sistema de Controle Interno – realizado de forma

integrada pelos poderes
Legislativo e Judiciário ).

da

União

(Executivo,

Sistemas de Controle no Brasil:
Controle Externo
 Controle externo, em sentido amplo, é toda fiscalização exercida por

um ente que não integra a estrutura na qual o fiscalizado está inserido.
 A Constituição Federal restringiu essa definição no âmbito do controle

da gestão pública brasileira, atribuindo a titularidade do controle
externo ao Poder Legislativo, representado pelo Congresso Nacional
na esfera federal, o qual é auxiliado pelo TCU.
 No exercício do controle externo, a Constituição reservou ao TCU

atividades privativas de cunho técnico (controle contábilfinanceiro), como a realização de auditorias e o exame e julgamento da
gestão dos administradores públicos.
 Ao Legislativo foram previstas atividades, também privativas, de cunho

político
(controle
parlamentar),
sem
qualquer
relação
administrativa, hierárquica ou mesmo de coordenação com o Tribunal
de Contas da União.
 O TCU não é subordinado ao Congresso Nacional.

Sistemas de Controle no Brasil:
Controle Externo
CONTROLE CONJUNTO – LEGISLATIVO/TCU
Dentre as atividades conjuntas do controle externo podemos
destacar:
 a sustação de despesas não autorizadas (CF, art. 72);
 a sustação de contratos (CF, art. 71, X e §§1º e 2º); e
a

fiscalização de obras públicas
irregularidades graves (LDO).

com

indícios

de

Esquematizando
Sujeitos do controle externo:
 Ativo: Congresso Nacional (titular) e TCU (órgão técnico auxiliar, sem

relação de subordinação).
 Passivos:
 Administradores das unidades de todos os Poderes constituídos,

incluindo: administração direta, autarquias, fundações, empresas
estatais, sociedades de economia mista, agências reguladoras,
organizações sociais, concessionárias de serviço público etc.
 Entidades privadas e pessoas físicas que, de alguma forma,
administrem recursos públicos federais.

Objetos do controle externo:
 Licitações,

contratos, pessoal, obras, patrimônio, sistemas,
concessões de aposentadoria, pensões, reforma, admissões de pessoal,
arrecadação e renúncia de receita, dívida, convênios, privatizações,
concessões de serviço, programas, políticas de governo.

AS LICITAÇÕES E A ATIVIDADE DE CONTROLE NA
NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Considerações Gerais:

• No atual modelo de Administração Pública, mais voltado para o enfoque
gerencial, há uma preocupação crescente com a gestão dos recursos
públicos, focando, especialmente, a qualidade, a eficiência e a
efetividade dos serviços ofertados pelo Estado à sociedade.
• Tendo em vista a indisponibilidade do interesse público, a
Administração Pública deve estrita observância ao princípio da
legalidade, não tendo a mesma liberdade que o particular na condução
dos seus negócios.
 Dada a supremacia do interesse público, a aplicação dos recursos
públicos deve não somente observar as prescrições legais, bem como
ultrapassar a ênfase dos aspectos orçamentário-legalistas, alcançando as
responsabilidades imediatas dos responsáveis por bens e dinheiros
públicos.
 Nesse contexto, insere-se a regra de realização de procedimento

licitatório para a contratação com o Poder Público, uma vez que está
em jogo o dispêndio de recursos públicos, ou seja, recursos da a
sociedade.

AS LICITAÇÕES E A ATIVIDADE DE CONTROLE NA
NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 As licitações e contratações públicas, dado seu grande poder

econômico, são reguladoras das finanças governamentais e definem
parâmetros para a gestão do dinheiro público.
 Entre janeiro e dezembro de 2014, as compras e contratações

governamentais somaram aproximados R$ 62,1 bilhões.
 Dessa forma, considerando a preocupação crescente com a gestão dos

recursos públicos, o novo modelo de gestão pública apresenta como
uma das premissas básicas a necessidade e o constante
aperfeiçoamento da atividade do controle.
 Os órgãos de controle, no intuito de assegurar eficiência às

atividades de controle, têm acompanhado essa
priorizando ações prévias e concomitantes (preventivas).

tendência,

 Como exemplo, podemos mencionar: as obras e serviços, financiados

com recursos da União, que estão sujeitas a controle, conforme previsto
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as auditorias da Corte de
Contas do SIASG/Comprasnet.

CONTROLE NA LDO
 No que tange à fiscalização de obras públicas na esfera federal, as LDOs,

nos últimos anos, têm determinado que o TCU encaminhe ao Congresso
Nacional a relação de obras e serviços, financiados com recursos da União,
nos quais tenha encontrado indícios de irregularidades graves. Assim, a
execução física, orçamentária e financeira dos contratos, convênios, parcelas
ou subtrechos em que foram identificados os indícios ficará condicionada à
adoção de medidas saneadoras pelo órgão ou entidade responsável, sujeitas
à prévia deliberação da CMO, embora a respectiva LOA possa contemplar
subtítulos relativos a essas obras e serviços.
 A comunicação enviada ao Congresso, por determinação da LDO, tem por
objetivo subsidiar a elaboração da LOA, podendo o Legislativo, por
intermédio da CMO, suspender a execução das obras com indícios de
irregularidades, cortando o recurso na “fonte”.
 Ao constatar indício de irregularidade, o TCU pode determinar, por si só, a
suspensão cautelar da obra, com base no seu poder geral de cautela, em caso
de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público,
ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, até que o Tribunal decida
sobre a matéria (RI/TCU, art. 276).

CONTROLE NA LDO
Art. 1o São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 2o do art. 165
da Constituição Federal e na Lei Complementar no 101, de 4 de maio de
2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes orçamentárias da União
para 2015, compreendendo: (...)
IX - as disposições sobre a fiscalização pelo Poder Legislativo e sobre as
obras e os serviços com indícios de irregularidades graves;
Art. 9o O Projeto de Lei Orçamentária de 2015, que o Poder Executivo
encaminhará ao Congresso Nacional, e a respectiva Lei serão constituídos
de: (...)
V - anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o § 5o, inciso II, do
art. 165 da Constituição Federal, na forma definida nesta Lei. (...)
§ 2o O Projeto de Lei Orçamentária de 2015 e a respectiva Lei conterão
anexo específico com a relação dos subtítulos relativos a obras e serviços
com indícios de irregularidades graves, cujas execuções observarão o
disposto no Capítulo IX.

CONTROLE NA LDO
CAPÍTULO IX
Das Disposições sobre a Fiscalização pelo Poder Legislativo e sobre as Obras e os
Serviços com Indícios de Irregularidades Graves
Art. 112. O Projeto de Lei Orçamentária de 2015 e a respectiva Lei poderão
contemplar subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades
graves, permanecendo a execução física, orçamentária e financeira dos respectivos
contratos, convênios, etapas, parcelas ou subtrechos constantes do anexo a que se
refere o § 2o do art. 9o condicionada à prévia deliberação da Comissão Mista a que se
refere o § 1o do art. 166 da Constituição Federal, observado o disposto no art. 71, §§
1o e 2o, da Constituição Federal, e no art. 116, §§ 3o e 4o, desta Lei.
§ 1o Para os efeitos desta Lei, entendem-se por:
(...)
IV - indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação IGP, os atos e fatos materialmente relevantes em relação ao valor total contratado
que apresentem potencialidade de ocasionar prejuízos ao erário ou a terceiros e que:
a) possam ensejar nulidade de procedimento licitatório ou de contrato; ou
b) configurem graves desvios relativamente aos princípios constitucionais a que
está submetida a administração pública federal;

CONTROLE NA LDO
CAPÍTULO IX
Das Disposições sobre a Fiscalização pelo Poder Legislativo e sobre as Obras e os
Serviços com Indícios de Irregularidades Graves

§ 1o Para os efeitos desta Lei, entendem-se por:
(...)
V - indício de irregularidade grave com recomendação de retenção parcial de
valores - IGR, aquele que, embora atenda à conceituação contida no inciso IV do § 1o,
permite a continuidade da obra desde que haja autorização do contratado para retenção
de valores a serem pagos, ou a apresentação de garantias suficientes para prevenir o
possível dano ao erário, até a decisão de mérito sobre o indício relatado; e
VI - indício de irregularidade grave que não prejudique a continuidade - IGC,
aquele que, embora gere citação ou audiência do responsável, não atende à conceituação
contida nos incisos IV ou V do § 1o.
(...)

§ 4o Os pareceres da Comissão Mista a que se refere o § 1o do art. 166 da Constituição
Federal acerca de obras e serviços com indícios de irregularidades graves deverão ser
fundamentados, explicitando as razões da deliberação.

CONTROLE NA LDO
Art. 113. O Congresso Nacional levará em consideração, na sua deliberação pelo bloqueio ou
desbloqueio da execução física, orçamentária e financeira de contratos, convênios, etapas,
parcelas ou subtrechos relativos aos subtítulos de obras e serviços com indícios de
irregularidades graves, a classificação da gravidade do indício, nos termos estabelecidos nos
incisos IV, V e VI do § 1o do art. 112, e as razões apresentadas pelos órgãos e entidades
responsáveis pela execução, em especial:
I - os impactos sociais, econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos
benefícios do empreendimento pela população;
II - os riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso na
fruição dos benefícios do empreendimento;
III - a motivação social e ambiental do empreendimento;
IV - o custo da deterioração ou perda de materiais adquiridos ou serviços executados;
V - as despesas necessárias à preservação das instalações e dos serviços já executados;
VI - as despesas inerentes à desmobilização e ao posterior retorno às atividades;
VII - as medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento
dos indícios de irregularidades apontados;
VIII - o custo total e o estágio de execução física e financeira de contratos, convênios, obras ou
parcelas envolvidas;

IX - empregos diretos e indiretos perdidos em razão da paralisação;
X - custos para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato; e
XI - custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação.

CONTROLE NA LDO
Art. 114. Para fins do disposto no inciso V do § 1o do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no
§ 2o do art. 9o desta Lei, o Tribunal de Contas da União encaminhará:
I - à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e aos
órgãos setoriais do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, até 1o de agosto de 2014, a
relação das obras e dos serviços com indícios de irregularidades graves, com o correspondente
banco de dados, especificando as classificações institucional, funcional e programática vigentes,
com os respectivos números dos contratos e convênios, na forma do Anexo VI da Lei
Orçamentária de 2014, acrescida do custo global estimado de cada obra ou serviço listado e do
respectivo estágio da execução física, com a data a que se referem essas informações; e

II - à Comissão Mista a que se refere o § 1o do art. 166 da Constituição Federal, até setenta dias
após o encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária, a relação atualizada de contratos,
convênios, etapas, parcelas ou subtrechos relativos aos subtítulos nos quais forem identificados
indícios de irregularidades graves, classificados na forma disposta nos incisos IV, V e VI do § 1o do
art. 112, bem como a relação daqueles que, embora tenham tido recomendação de paralisação da
equipe de auditoria, não foram objeto de decisão monocrática ou colegiada no prazo previsto no
§ 9o do art. 112, acompanhadas de cópias em meio eletrônico das decisões monocráticas e
colegiadas, dos Relatórios e Votos que as fundamentarem e dos relatórios de auditoria das obras e
dos serviços fiscalizados.
§ 1o É obrigatória a especificação dos contratos, convênios ou editais relativos a etapas, parcelas
ou subtrechos nos quais foram identificados indícios de irregularidades graves, bem como da
decisão monocrática ou acórdão ao qual se refere o § 9o do art. 112.
§ 2o O Tribunal de Contas da União manterá as informações sobre obras e serviços com indícios
de irregularidades graves de que trata este artigo atualizadas na sua página na internet. (...)

CONTROLE NA LDO
Art. 116. A Comissão Mista a que se refere o § 1o do art. 166 da Constituição
Federal poderá realizar audiências públicas com vistas a subsidiar as deliberações
acerca do bloqueio ou desbloqueio de contratos, convênios, etapas, parcelas ou
subtrechos relativos a subtítulos nos quais forem identificados indícios de
irregularidades graves.
§ 1o Serão convidados para as audiências os representantes do Tribunal de Contas
da União e dos órgãos e das entidades envolvidos, que poderão expor as medidas
saneadoras já tomadas e as razões pelas quais as obras sob sua responsabilidade
não devam ser paralisadas, inclusive aquelas a que se refere o art. 113,
acompanhadas da justificação por escrito do titular do órgão ou entidade
responsável pelas respectivas contratações.
(...)
§ 3o A decisão pela paralisação ou pela continuidade de obras ou serviços com
indícios de irregularidades graves, nos termos do § 2o, dar-se-á sem prejuízo da
continuidade das ações de fiscalização e da apuração de responsabilidades dos
gestores que lhes deram causa.

LICITAÇÕES E SEU CONTROLE NA NOVA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Apontamentos identificados pelo TCU no Sistema de compras do
Governo Federal (SIASG/Comprasnet):
• Contratos firmados pela administração pública federal com empresas

pertencentes a parlamentares.
• Empresas diferentes, mas com os mesmos sócios, apresentam

propostas para a mesma licitação.
• Contratação de empresas declaradas inidôneas ou condenadas por

improbidade.
• Contratos que foram aditivados em mais de 25% do valor inicial.
• Empresas participantes de pregões cujos sócios são membros da

respectiva comissão de apoio, ou são de servidores públicos do órgão
contratante.
• Empresários que não cumprem propostas apresentadas continuam

participando de outras licitações.

LICITAÇÕES E SEU CONTROLE NA NOVA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Apontamentos identificados pelo TCU no Sistema de compras do
Governo Federal (SIASG/Comprasnet):
• Contratações decorrentes de registro de preço para compra de itens

em quantidade superior a 100% do definido em ata.
• Contratos assinados após o prazo máximo de validade da ata de

registro de preços e uso de registro de preços de outras esferas
administrativas.
• Utilização irregular do benefício de desempate por microempresas

e empresas de pequeno porte.
• Existência de contratos não cadastrados no sistema (apesar da

irregularidade, não causaram impacto nas contas dos órgãos
auditados).

NOVOS PARADIGMAS PARA AS
LICITAÇÕES PÚBLICAS
 Pré-qualificação do gestor público
 Redução do número de modalidades
 Inversão de fases, planejamento e qualidade
 Fim do paradigma do menor preço
 Fim da proibição de marca

