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Resumo 

A participação popular tem atuado de forma relevante no processo de tomada de decisões na esfera 
política do Brasil, cabendo ao povo não somente eleger os seus representantes, como também observar 
se o trabalho desempenhado por eles atende às demandas sociais. Hoje, com o auxílio da internet, é 
possível estreitar os laços entre a sociedade e os órgãos de controle e fiscalização, reduzindo, assim, as 
disfunções da burocracia e impulsionando o controle social. Este trabalho tem como objetivo descrever 
a atuação do Observatório de Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios, visando discutir e 
identificar características que o tornam não apenas uma ação de controle externo executada pelo 
TCM/CE, como parceiro importante para a transparência e o controle social, no que concerne aos 
procedimentos de aquisição de bens e serviços pelos municípios do estado do Ceará. 
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1 Introdução 

Diversos mecanismos foram introduzidos no ordenamento jurídico brasileiro ao longo 
dos anos a fim de garantir que a Administração Pública execute suas funções em respeito às 
leis e aos princípios implítos e explícitos na Constituição e nas normas infraconstitucionais. 
Nesse contexto, embora os controles estruturados no âmbito dos entes públicos sejam 
responsáveis por boa parte da atuação preventiva e corretiva das ações do poder público, cresce 
o conseso de que o controle só será de fato eficiente com a particição direta e ativa da sociedade 
diretamente ou indiretamente envolvida. E, a esta atuação, tem-se atribuido o nome de controle 

social. 
Apesar dos diversos meios desenvolvidos para permitir o empoderamento por parte da 

sociedade, a eficácia do controle social está intimamente relacionada ao quão tranparente são 
as informações disponibilizadas pelo ente controlado. Nesse sentido, é necessário exigir dos 
diversos órgãos que compõem a estrutura do Estado brasileiro o cumprimento do princípio da 
transparência, recentemente regulamentado pela através da Lei de Acesso à Informação e pela 
Lei da Transparência. 

Assim, mais do que um mero cumprimento legal, a prática da transparência na gestão 
pública busca atender às necessidades sociais intimamente ligadas aos princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade, ao 
passo que tornam não apenas públicas, mas também inteligíveis, todas as informações 
relacionadas às contas públicas federais, estaduais e municipais, de forma tempestiva. 

Dessa forma, a transparência possibilita o acompanhamento do cumprimento dos 
planos, projetos e programas governamentais por parte da população, de forma a se identificar 
a eficiência, a eficácia e a probidade da gestão dos recursos públicos, atribuindo-se, ainda as 
devidas responsabilidades. 

Não obstante os esforços mútuos de diversos setores, públicos ou privados, a fim de 
fomentar o controle social e de garantir a disponibilidade das informações que refletem a 
atuação da Administração, exige-se cada vez mais dos órgãos responsáveis pelos controles 
externo e interno uma atuação celere e efetiva, sanando a irregularidade, apontanto 
responsáveis, ou até mesmo trabalhando de forma a prevenir novos atos que venham a causar 
prejuízo ao erário ou prejuízo na prestação dos serviços à essencias. 

Este trabalho tem como objetivo descrever a atuação do Observatório de Licitações do 
Tribunal de Contas dos Municípios, visando discutir e identificar aquelas características que o 
tornam não apenas uma ação de controle externo executada pelo TCM/CE, como parceiro 
importante para a transparência e o controle social, no que concerne aos procedimentos de 
aquisição de bens e serviços pelos municípios do estado do Ceará. 

2 Controle social 

2.1 Controle da Administração Pública 

De acordo com Meirelles (2007), a palavra controle é de origem francesa (contrôle) e, 
nesse sentido, sempre encontrou resistências entre os cultores do vernáculo. No Direito pátrio, 
o vocábulo controle foi introduzido e consagrado por Seabra Fagundes desde a publicação de 
sua insuperável monografial O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. 

Com relação ao órgão, Segundo Di Pietro (2014), o controle pode ser dividido: 
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a) Controle administrativo: é todo aquele que o Executivo e os órgãos da 
administração dos demais Poderes exercem sobre suas próprias atividades. Deriva do 
poder de auto-tutela; 

b) Controle legislativo: é o exercido pelos órgãos legislativos ou por comissões 
parlamentares sobre determinados atos do Executivo; 

c) Controle judicial: é aquele exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário 
sobre os atos administrativos, do Executivo, do Legislativo e do Próprio Judiciário 
quando realiza atividade legislativa. 

A Constituição Federal de 1988, assegurando em nível de cláusula pétrea, e visando, 
principalmente, evitar que um dos Poderes usurpe as funções de outro, consolidou a 
“separação” dos Poderes do Estado, tornando-os independentes e harmônicos entre si (Artigo 
2º, CF/88), é o chamado Sistema de Freios e Contrapesos. Assim, o controle exercido por cada 
Poder sobre outro constitui instrumento para manutenção do equilíbrio entre estes Poderes. 
Assim, a classificação proposta reflete o conjunto de forças que têm como objetivo: manter o 
equilíbirio e garantir a autonomia entre os poderes. 

O controle da administração pode, ainda, ser classificado quanto ao aspecto controlado 
(controle de legalidade ou constrole de mérito), quanto à amplitude (controle hierárquico ou 
controle finalístico), quanto ao momento (controle a priori, controle concomitante ou controle 
a posteriori)e quanto à origem(controle interno e controle externo), sendo estas últimas as 
classificações de maior relevência para este trabalho. 

Conforme Meirelles (2007, p.668), o controle a priori, ou preventivo, “é o que antecede 
a conclusão ou operatividade do ato, como requisito de eficácia”, como por exemplo, a 
autorização do Senado Federal para que a União contraia empréstimo externo. Já o controle 
concomitante é aquele que acompanha a execução do ato, a fim de verificar a regularidade de 
sua formação. É o que acontece durante uma auditoria. Por fim, controle a posteriori ou 
corretivo, “é o que se efetiva após a conclusão do ato controlado” (p.668), como por exemplo 
a homologação de procedimentos licitatórios pela autoridade competente. 

Acerca do controle interno exercido dentro de cada Poder, a Constituição estabelece 
que, 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como 

dos direitos e haveres da União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

Quanto ao controle externo, conforme art. 71 da Carta Magna, “O controle externo, a 
cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União”. 
Nos Estados, Distrito Federal e Municípios, o controle será exercido pelas Assembléias ou 
Câmaras, com auxílio dos Tirbunais de Contas do Estado, ou Tribunal de Contas dos 
Municípios, onde houver. 

2.2 Controle social 
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A descentralização das atribuições do Estado, proposta principalmente a partir da 
Reforma da Gestão Pública, durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, impõe a 
necessidade de uma participação cada vez maior da sociedade no controle da Administração, é 
o que tem sido designado por diversos autores como controle social. Nessa seara, o controle 
social pode ser compreendido como a efetiva participação da sociedade na gestão pública, como 
mecanismo de prevenção da corrupção e de fortalecimento da cidadania. Assim, o controle 
social se soma ao controle exercído em cada Poder e entre eles, de modo a garantir que a 
Administração atue de acordo com os princípios explícitos e implícitos na Constituição Federal 
de legalidade, moralidade, finalidade pública, motivação, impessoalidade, publicidade, 
eficiência, entre outros. 

Considerado a forma mais democrática de acompanhamento da administração pública, 
o controle social corresponde ao “poder legítimo utilizado pela populacao para fiscalizar a ação 
dos govemantes, indicar soluções e criar planos e politicas em todas as areas de interesse social” 
(ALCANTARA, 2000, p. l).  

Ponto comum das principais democracias, como França, Inglaterra e, principalmente, 
os Estados Unidos, a participação popular no controle da administração ganhou força jurídica 
no Brasil a partir de 1988, com a publicação da denominada constituição cidadã. Para Di Pietro 
(2014, p.xli), 

a nova Constituição trouxe princípios inovadores que refletem o espírito democrático 
que norteou a sua elaboração; nota-se a preocupação em restringir a autonomia administrativa, 
aumentando o controle dos demais Poderes sobre a Administração Pública e inserindo a 
participação popular na função fiscalizadora. 

Ainda de acordo com a autora, o princípio da participação popular na gestão e no 
controle da Administração Pública é intrínsico à ideia de Estado Democrático de Direito, 
referido no Preâmbulo da Constituição de 1988, proclamado em seu artigo 1º e reafirmado no 
parágrafo único, com a regra de que "todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição"; além disso, decorre 
implicitamente de várias normas consagradoras da participação popular em diversos setores da 
Administração Pública, em especial na parte referente à ordem social. 

Ao longo de todo o texto constitucional, identificam-se diversos dispositivos que tratam 
expressamente da partitipação popular no controle e na gestão pública, dentre eles podemos 
citar: 

a) direito à informação (art. 5º, XXXIII), regulamentado em 2011 por meio da Lei de 
Acesso à Informação, confere ao cidadão a possibilidade de obter da Administração 
Pública informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral; 

b) ação popular, como meio posto nas mãos do cidadão para provocar o controle 
jurisdicional na defesa do interesse coletivo (art. 52, LXXIII); 

c) direito de denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas (art. 74, § 22); 
d) o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular (art. 14, incisos I a III), como forma de 

manifestação da soberania popular; 
e) cooperação, por meio das associações representativas, no planejamento municipal 

(art. 29, XII); 
f) exame e apreciação das contas do município (art. 31, § 3º) 
g) direito de fazer reclamações e denunciar irregularidades perante ouvidorias de justiça, 

não só contra membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, mas também 
contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de 
Justiça ou ao Conselho Nacional do Ministério Público, conforme o caso (art. 103-B, 
§ 7º, e art. 130-A, §5º, da Constituição, acrescentados pela Emenda Constitucional nº 
45/04). 



5 

 

Outro marco para o controle social no Brasil, como já mencionado, foi a Reforma da 
Gestão Pública, ou Reforma Gerencial do Estado, que teve início em 1995 com a publicação 
do Plano Diretor da Reforma do Estado, e a aprovação, em 1998, da Emenda 19, que modifica 
o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública. 

Conforme Bresser-Pereira (s/d), 
Nos primeiros quatro anos do governo Fernando Henrique [...] a reforma foi 

executada ao nível federal, no MARE - Ministério da Administração Federal 

e Reforma do Estado. Com a extinção do MARE, por sugestão do próprio 

ministro no final desse período, a gestão passou para o Ministério do 

Planejamento e Gestão, ao mesmo tempo em que estados e municípios 

passavam também a fazer suas próprias reformas. 

De acordo com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995), a mudança 
no paradigma da Administração Pública brasileira passa pela implementação de ferramentas de 
transparência das diversas ações do governo, permitindo seu acompanhamento e avaliação, bem 
como a disponibilização das informações não privativas e não confidenciais para o governo 
como um todo e a sociedade.  

Para tanto, o Plano previu a criação de diversos sistemas voltados para a gestão pública 
abrangendo áreas diversas, tais como: pessoal civil, serviços gerais, organização e 
modernização administrativa, informação e informática, planejamento e orçamento e controle 
interno. Dentre esses sistemas podemos citar o registro dos gastos efetuados pelo Tesouro 
Nacional (SIAFI), a folha de pagamento e os dados cadastrais dos servidores civis federais 
(SIAPE), o orçamento de investimentos (SIDOR), o planejamento de ações do governo 
(SISPLAN), a movimentação do cadastro de fornecedores, de preços e do catálogo de materiais 
e serviços (SIASG) e o fornecimento de informações sobre a organização governamental e suas 
macro-atribuições (SIORG). 

Ainda de acordo com o Plano, o objetivo era permitir acesso à sociedade aos dados 
disponíveis nos sistemas, possibilitanto o controle e o julgamento do desempenho da 
admnistração pública. Ademais, haveria articulação dos sistemas com o chamado Projeto 
Cidadão, que previa a atuação nas seguintes áreas:  

• simplificação de obrigações de natureza burocrática instituídas pelo aparelho do 
Estado, com que se defronta o cidadão do nascimento à sua morte;  

• implementação de sistema de recebimento de reclamações e sugestões do cidadão 
sobre a qualidade e a eficácia dos serviços públicos que demandam uma resposta pró-
ativa da Administração Pública a respeito;  

• implementação de sistema de informação ao cidadão a respeito do funcionamento e 
acesso aos serviços públicos, e quaisquer outros esclarecimentos porventura 
solicitados;  

• na definição da qualidade do serviço, que deverá constar dos indicadores de 
desempenho, um elemento fundamental será o tempo de espera do cidadão para ser 
atendido;  

Bresser Pereira (1998), em seu livro Reforma do Estado para a Cidadania, faz uma 
exposição sobre mecanismos e formas de controle no modelo gerencial. Segundo ele, pode-se 
fazer uma simplificação a partir de uma perspectiva institucional e, assim, afirmar que existem 
três mecanismos de controle fundamentais: o Estado, o mercado e a sociedade civil. No Estado 
está incluído o sistema legal. O mercado é o sistema econômico. E a sociedade civil está 
estruturada pelos grupos sociais.  

Utilizando-se do critério funcional, o autor estabelece o que ele chama de formas de 
controle que são: o controle hierárquico ou administrativo, que se exerce dentro das 
organizações públicas ou privadas; o controle democrático ou social, que se exerce em termos 
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políticos sobre as organizações e os indivíduos; e o controle econômico via mercado. Nessa 
perspectiva, o controle hierárquico pode ser gerencial, burocrático ou tradicional. O controle 
democrático pode-se dar por meio da democracia representativa ou democracia direta, ou seja, 
o controle social. 

3 A Transparência e o Controle Social 

Embora tanto o ordenamento jurídico quanto a estrutura administrativa estejam 
alinhados de modo a permitir e incentivar a particiação popular no controle e gestão da 
administração pública, o controle social só será eficaz se estiverem presentes os pressupostos 
da transparância, da governança corporativa e do accountability. 

O controle efetivo do gasto público pressupõe uma democracia com participação social 
ativa e uma responsabilização dos gestores públicos (accountability) que precisa ser concebida 
dentro do contexto de nossa sociedade. O conceito de accountability é de fundamental 
importância para que se possa falar em participação social nas políticas públicas e 
responsabilização dos gestores públicos, ou seja, a ideia de controle social da Administração 
Pública. 

Nessa senda, a transparência é um dos princípios da governança pública. Dessa forma, 
as iniciativas que busquem aperfeiçoar os mecanismos de transparência de informações sobre 
gestão pública são consideradas boas práticas de governança. De um modo geral, a 
transparência deve caracterizar todas as atividades realizadas pelos gestores públicos, de 
maneira que os cidadãos tenham acesso e compreensão daquilo que os gestores governamentais 
têm realizado a partir do poder de representação que lhes foi confiado (CRUZ E SILVA, 2009). 

Nessa mesma linha, Grau (2005) defende que o desenvolvimento de estratégias de 
informação e, em geral, a transparência da gestão pública, constituem requisitos indispensáveis 
para o exercício do controle social sobre os atos da administração pública. 

Por outro lado, Tesoro (2001 apud GRAU, 2005) alerta que a verdadeira transparência 
não se limita a permitir o acesso a determinadas informações dispostas, muitas vezes, de acordo 
com a conveniência do gestor público, mas deve ensejar que qualquer cidadão obtenha e 
interprete as informações de modo a compreendê-las completamente. 

Dessa forma, para atingir seu objeto, qual seja, a participação efetiva da sociedade no 
acompanhamento da gestão governamental, dos projetos e atividades (governança), no 
atendimento dos princípios, na identificação de responsabilidades (accountability), não basta a 
simples publicação de informações. É necessário que estas sejam apresentadas de forma 
compreensível. 

A autêntica transparência não se limita a permitir acesso a certos dados 

maquiados e dissimulados ‘desde dentro’, mas sim à possibilidade de todo 

cidadão obter e interpretar a informação completa, relevante, oportuna, 

pertinente e confiável, sobre a gestão de recursos  

(TESORO, 2001, p.6 apud GRAU, 2005, p.49) 
 

Pode-se dizer então que, a disponibilização de informações transparentes, tempestivas 
e relevantes acerca da gestão pública e da alocação dos recursos públicos por parte dos 
governantes constitui um ato de responsabilidade na prestação de contas, o que a literatura 
denomina de accountability (SILVA, 2009, apud COSTA et al, 2014). 

Assim, só será possível acompanhar e controlar o exercício do poder pelos governantes, 
bem como exigir a implementação de políticas públicas e a responsabilidade em caso de 
eventual inadimplemento, se a sociedade tomar efetivo conhecimento de todas as informações 
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referentes à administração de forma atualizada, ou, nos termos da legislação financeira, em 
tempo real3. 

Nessa linha, para Debbasch (1990, apud JARDIM 1999, p. 56) a noção de transparência 
apresentaria três facetas:  

O direito de saber, dado que, por princípio, a Administração atua em função 

do interesse geral, os cidadãos têm o direito de saber o que sucede no interior 

desta;  

O direito de controle deve-se saber, mas também utilizar este direito para 

controlar, verificar a legalidade e a oportunidade das decisões 

administrativas e apreciar como se utilizam os fundos públicos;  

O direito do cidadão de ser ator e não mero espectador da vida 

administrativa: “o direito de não ser um administrado, mas um usuário ou 

cliente da administração”. 

3.1 A Transparência no ordenamento jurídico 

O acesso à informação é reconhecido como direito humano fundamental por importantes 
organismos da comunidade internacional. Desde sua origem, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) 
em 1948, já previa em seu artigo 19: 

Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão; esse 

direito inclui a liberdade de ter opiniões sem sofrer interferência e de 

procurar, receber e divulgar informações e ideias por quaisquer meios, sem 

limite de fronteiras. 

 
No Brasil, a garantia da transparência e do acesso à informação, alinhado à Declaração 

Universal dos Direitos Humanos,tem como marco a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, especialmente no Capítulo I, que trata dos direitos e garantias fundamentais. 
Todavia, a transparência está consagrada não apenas no art. 5º, como nos art. 37 e art. 216.  

Art. 5º [...]XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 

serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado; 

[....] 

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 e, também, ao seguinte:       (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

[...] 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração 

pública direta e indireta, regulando especialmente:       (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

[...] 

                                                 
3 Conforme definido pelo Decreto nº 7.185/2010, a liberação em tempo real se refere à disponibilização das 
informações, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil subsequente à data 
do registro contábil no respectivo sistema, sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança 
operacional necessários ao seu pleno funcionamento. 
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II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 

atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

[...] 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 

da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

[...] 

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua consulta 

a quantos dela necessitem. 

 

No ordenamento infraconstitucional, o princípio da transparência está consagrado na 
Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), alterada pela Lei 
Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência), bem como, mais recentemente, na Lei nº 
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI). 

Em seu artigo primeiro, a LRF, lei que impôs à administração pública a adoção de um 
novo regime de gestão dos recursos públicos, com base no planejamento, controle das contas 
públicas e transparência, estabelece que, 

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar 

o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 

resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no 

que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 

seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de 

crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e 

inscrição em Restos a Pagar.  

(Grifo nosso) 
 

Mais recentemente, a LRF foi alterada pela Lei da Transparência, especialmente os arts. 
48 e 48-A. O art. 48 estabelece que, 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 

dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os 

planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 

contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 

desses documentos. 

Parágrafo único.  A transparência será assegurada também 

mediante: (Redação dada pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 

durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 

2009). 

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 

tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária 

e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; (Incluído pela Lei 

Complementar nº 131, de 2009). 

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, 

que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo 
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da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído pela Lei Complementar nº 131, 

de 2009)        (Vide Decreto nº 7.185, de 2010) 

 
Da leitura do artigo supracitado, destaca-se: a valorização da atuação do controle social; 

a necessidade de divulgação ampla e tempestiva das informações; e a adoção dos meios 
eletrônicos de divulgação. Já o art. 48-A, a LRF estabelece um conteúdo mínimo para 
cumprimento do que determina o inciso III do art. 48: 

Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 

48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou 

jurídica o acesso a informações referentes a: (Incluído pela Lei 

Complementar nº 131, de 2009). 

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no 

decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a 

disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente 

processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou 

jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento 

licitatório realizado; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das 

unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. (Incluído 

pela Lei Complementar nº 131, de 2009).  

 
Como última base do tripé do arcabouço jurídico alusivo ao princípio da transparência, 

a Lei de Acesso a Informação (LAI) veio a regulamentar os dispositivos Constitucionais já 
mencionados. 

A LAI dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII 
do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, 
subordinando-se, à Lei, todos os órgãos públicos integrantes da administração direta dos 
Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério 
Público, bem como as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades 
de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios.  

Em seu art. 3º, a LAI estabelece que, 
Art. 3o  Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o 

direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em 

conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 

seguintes diretrizes:  

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

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações;  

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação;  

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 

administração pública;  

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.  

 
Assim como a LRF, a LAI consagra, além de outros princípios, o incentivo ao controle 

social, o sigilo como exceção e o uso das ferramentas de tecnologia da informação para a 
divulgação das informações de interesse público. Para Heinen (2014. p. 116), 
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O controle social a ser desenvolvido pela LAI, conforme determinação 

constante no inciso V, é extremamente importante no contexto brasileiro. A 

accountability deve ser vista como um conjunto de ferramentas para permitir 

modos variados de prestação de contas, tanto no nível qualitativo como no 

nível quantitativo. E a LAI passa a ser um mecanismo por deveras efetivo 

nesse sentido, porque cumpre com um importante papel no sentido de 

imprimir um melhor desempenho no controle social da coisa pública. 

4 Observatório de Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará 

4.1 Criação e atuação 

Criado em 10 de março de 2014 como uma unidade vinculada à Diretoria de 
Fiscalização (DIRFI) do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, o 
Observatório das Licitações Municipais constitui-se atualmente em um núcleo vinculado à 
estrutura da 12ª Inspetoria da DIRFI, e reúne um corpo multidisciplinar, agregando técnicos 
tanto da área de Inspeção Governamental como da área de Obras Públicas. 

A inovação proporcionada através da criação do Observatório de Licitações fez parte 
das diretrizes definidas no Planejamento Estratégico da Corte, durante o período de gestão do 
então presidente Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar, e refletem a necessidade da 
ampliação do raio de ação do controle externo preventivo.O Observatório de Licitações tem, 
atualmente, como principais eixos: 

I - mapear e acompanhar as contratações em andamento nos municípios do 

Estado do Ceará, através de publicações realizadas nos meios oficiais de 

divulgação, jornais de grande circulação, Portais da Transparência dos 

municípios e Portal de Licitações dos Municípios, mantido pelo TCM/CE; 

II - executar auditoria em procedimentos licitatórios, alinhado com as 

diretrizes de fiscalização estabelecidas no planejamento da DIRFI, sob os 

critérios de materialidade, controle de risco e relevância estratégica, bem 

como atuando tempestivamente em face de comunicações de possíveis 

irregularidades apontadas mediante controle social; 

III - estabelecer um padrão procedimental para a Análise de Procedimentos 

Licitatórios; 

V – zelar pelo cumprimento da Instrução Normativa nº 04/2015 do TCM/CE, 

garantindo que a tempestividade e integralidade dos documentos 

disponbilizados no Portal de Licitações dos Municípios do TCM/CE e, no 

caso de descumprimento, apurando responsabilidades por meio de abertura 

de processo; 

VI – propor aprimoramentos ao Portal de Licitações do Tribunal de Contas 

dos Municípios em parceria com a Diretoria de Tecnologia da Informação – 

DITEC, do TCM-CE, mantendo a atualidade do Portal de Licitações frente 

as mudanças na legislação relacionada a licitações e contratos, bem como 

adequando o sistema para garantir a transparência e acessibilidade dos 

dados disponibilizados; 

IV - construir uma métrica que avalie o impacto da atuação concomitante do 

TCM-CE em licitações; 
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O Observatório de Licitações realiza o acompanhamento diário das licitações publicadas 
pelos municípios, mediante critérios de materialidade, relevância e vulnerabilidade. Em 
decorrência das atividades executadas, o Observatório de Licitações atua de quatro formas: 

− Inspeções in loco, para o acompanhamento das sessões e/ou da execução 
contratual; 

− Solicitação de documentos dos procedimentos licitatórios para análise; 

− Análise da documentação disponível no Portal de Licitações; 

− Acompanhamento do cumprimento das Instruções Normativas nºs 01/2011 e 
04/2015. 

Utilizando ferramentas como o Portal de Licitações do próprio TCM, e informações 
coletadas a partir dos portais das Prefeituras e Câmaras, bem como de publicações nos Diários 
Oficiais dos Municípios, do Estado, da União, os técnicos do Observatório monitoram de forma 
permanente as contratações que ocorrerem no âmbito dos 184 municípios do estado do Ceará. 

4.2 O Portal de Licitações como ferramenta de transparência na atuação do 
Observatório de Licitações 

O Portal de Licitações dos Municípios do TCM/CE foi instituído através da Instrução 
Normativa (IN) nº 01/2011, como instrumento de transparência, fomento ao controle social e 
ferramenta complementar ao exercício do controle externo. 

Embora a Lei de Acesso à Informação preveja a disponibilização de informações como 
licitações e contratos administrativos (art. 7º), os dados disponíveis nos Portais da 
Transparência mantidos pelos municípios não contêm informações sufcientes para a execução 
do controle externo concomitante por parte do TCM/CE. Assim, o Portal de Licitações 
solidificou-se, ao longo dos anos, como principal ferramenta de atuação do Observatório de 
Licitações. 

Em dezembro de 2015, foi editada a Instrução Normativa nº 04/2015, que revogou a 
instrução normativa anterior, trazendo novos atributos ao Portal de Licitações. Para adequar-se 
a nova legislação, foi lançada em janeiro de 2016 uma nova versão do Portal de Licitações. A 
reestruturação do Portal de Licitações contou com a contribuição de diversos stakeholders, 
como jurisdicionados, técnicos de controle externo e comunidade. Para tanto, foi aberta 
Consulta Pública com objetivo de coletar críticas e sugestões, através do preenchimento de 
formulário disponível no site do Tribunal de Contas dos Municípios durante os dias 27 de julho 
e 12 de agosto de 2015. 

De acordo com o art. 4ºda IN nº 04/2015, deverão ser anexados nos campos 
disponibilizados pelo sistema, no mínimo, os seguintes documentos:  

I – Instrumento convocatório das licitações, em quaisquer modalidades, com 

seus respectivos anexos4;  

II – Comprovante de publicação do instrumento convocatório;  

III – Propostas dos licitantes; 

IV– Termos de homologação e adjudicação; 

V – Eventuais despachos e/ou decisões de anulação ou de revogação da 

licitação, se for o caso;  

VI – Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas 

                                                 
4 Como anexos do instrumento convocatório, devem ser considerados os documentos exigidos no §2º, do art. 40, 
da Lei nº8.666/93. 
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manifestações e/ou decisões; 

VII – Ata de julgamento da licitação. 

 
Já no caso de contratação direta, a IN dispõe que “deverá ser anexado o respectivo termo 

de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, com a respectiva publicação”, e, no caso de 
adesão à ata de registro de preços, “o respectivo termo de adesão”. Em ambos os casos, os 
responsáveis estão obrigados à anexação da documentação comprobatória da razão de escolha 
do fornecedor ou executante e da justificativa do preço. 

Outra inovação trazia pela IN 04/2015 foi a redução dos prazos para cadastramento das 
informações e anexação de documentos, disciplinados pelo art. 5º da IN nº 04/2015, conforme 
quadro a seguir5 (Art. 48, Inciso II da LRF c/c art. 8º, §4º da LAI), seguindo o caráter de 
publicação “em tempo real” prevista na legislação, permitindo uma atuação mais breve por 
parte do Observatório de Licitações. 

 

Convite 
Até o primeiro dia útil após a data de 
publicação/disponibilização do aviso 

Pregão Presencial ou Eletrônico, Tomada de Preços, 
Concorrência Pública, Concurso, Leilão ou RDC 

Até o primeiro dia útil após a data de publicação 
oficial do instrumento convocatório 

Dispensa, inexigibilidade ou adesão à ata de registro 
de preços 

Até o primeiro dia útil após a data de publicação 
do respectivo extrato 

Quadro 1 – Prazos para cadastramento no Portal de Licitações 
Fonte: Instrução Normativa nº 04/2015 – TCM/CE 

Anualmente são cadastrados em torno de 20 mil processos de aquisição de bens e 
serviços, segundo dados da Diretoria de Tecnologia da Informação do TCM/CE. 

4.3 Transparência, controle social e atuação concomitante 

Consequência direta da efetividade e transparência do Portal de Licitações, o 
Observatório de Licitações passou a receber regularmente, através de canais como a Ouvidoria 
do TCM/CE, comunicações referentes a possíveis irregularidades ou impropriedades 
relacionadas com os procedimentos de aquisição de bens e serviços (licitações, dispensas, 
inexigibilidade e adesões a atas de registros de preços), que vão desde o descumprimento da IN 
nº 04/2015, como atraso no cadastro e ausência de peças obrigatórias, até o descumprimento da 
legislação geral de licitações, como o direcionamento de licitações. 

Mediante análise de materialidade e gravidadedas comunicações recebidas pelo 
Observatório, caso seja configurada alguma irregularidade ou impropriedade,pode ocorrer tanto 
uma recomendação como a abertura imediata de Processo-fim auxiliar de Provocação, que, se 
admitida, poderá ser transformada em Processo-fim auxiliar de Tomada de Contas Especial. 
Em outros casos, se verificada a indisponibilidade de documentos necessários para análise, o 
Observatório atua de modo que o ente fiscalizado encaminhe peças para apreciação. 

Em suas atividaes, o Observatório de Licitações realiza ainda Inspeção Especial para 
acompanhamento do certame e coleta de documentos, podendo, em casos de maior gravidade, 
desencadear o acompanhamento da prestação do serviço ou da entrega do objeto contratado. As 
inspeções podem decorrer tanto da análise dos documentos disponíveis no Portal de Licitações, 
a partir de amostra selecionada, como de comunicações originadas do controle social. 

                                                 
5Caso haja retificações dos campos destacados no sistema ou republicação do instrumento convocatório, o 
responsável deverá informá-las nos mesmos prazos estabelecidos neste artigo (art. 5º §2º) 
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No ano de 2016, o Observatório de Licitações analisou procedimentos licitatórios de 47 
municípios cearenses, envolvento recursos da ordem de R$ 210.427.195,00, decorrentes de 
Inspeções do Observatório de Licitações, da seleção de procedimentos por análise de risco e a 
partir de comunicações da Ouvidoria que, em 2016, atingiu a marca de 190 (cento e noventa) 
manifestações referentes a irregularidades em licitações.  

Em decorrência da análise desses procedimentos foram instaurados 50 (cinqüenta) 
Processos-fim Auxiliares de Provocação para a apuração de responsabilidades, envolvendo 
1.094 licitações, 37 municípios (72% do total) e R$ 173.797.274,20 (cento e setenta e três 
milhões, setecentos e noventa e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte centavos) em 
recursos públicos. 

Das análises realizadas pelo Observatório de licitações, foram encontradas 
irregularidades como: Projeto Básico/Termo de Referência deficientes quanto à caracterização 
do objeto licitado, solicitação de documentos para fins de habilitação não previstos na 
legislação, restrição à competitividade pelo agrupamento indevido de itens em lotes, exigência 
injustificada de visita técnica, ausência de coleta de preços, sobrepreço.  

Além do controle concomitante decorrente de sua atuação, os dados consolidados pelo 
Observatório de Licitações integram a massa de dados utilizada na elaboração das matrizes de 
risco que norteiam as Inspeções realizadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
do Ceará, sejam elas ordinárias ou operações especiais. 

A atuação do  TCM/CE ocorre, ainda, em parceria com o Ministério Público do Estado 
do Ceará, e foi concebida para atuar antecipadamente, logo a partir da publicação de editais, de 
modo a evitar a concretização de despesas que venham a ser contratadas irregularmente. Essa 
metodologia preventiva, reduz a ocorrência de danos irreversíveis ao patrimônio público e 
processos de ressarcimento, que tendem a ser mais demorados. 

5 Considerações finais 

Torna-se cada vez mais evidente que, não obstante as transformações ocorridas nas 
últimas décadas que introduziram diversos princípios gerenciais no Estado brasileiro, apenas  
com a participação da sociedade, mediante controle social, será possível afastar a 
Administração Pública das disfunções da burocracia, do desrespeito aos princípios e do risco 
de dano ao erário.  

Como verificado ao longo do trabalho, o controle social apresenta dois pressupostos 
fundamentais: a disponiblização das informações, de forma transparente, tempestiva e 
relevante, e a atuação concomitante dos órgãos de controle interno e externo. 

Nesse contexto, grande progresso foi atingido em decorrência da regulamentação do 
princípio constitucional da transparência, como forma de obrigar os órgãos públicos a divulgar 
seus dados para a sociedade. Por outro lado, compete aos órgãos de controle o fechamento deste 
ciclo, através da disponiblização de canais de comunicação que acolham as informações 
repassadas pela sociedade, da verificação da materialidade dos fatos narrados, e da atuação 
corretiva e/ou preventiva. 

Pode-se concluir que a atuação do Observatório de Licitações ampara-se no tripé da 
transparência, a partir da disponibilização das informações municipais tanto para a sociedade 
como para a própria Corte de Contas, do fomento ao controle social, que atua como parceiro 
no acompanhamento dos atos da Administração Pública, e no controle concomitante, 
garantindo a eficácia das ações corretivas e preventivas. 

Embora o Observatório de Licitações do TCM/CE ainda tenha degraus a alcançar no 
que concerne ao controle externo concomitante, o presente trabalho demonstrou, 
essencialmente, que órgãos de controle, na execução de suas comptências constitucionais e 
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legais, devem ampliar seu campo de atuação, criando mecanismos que permitam a participação 
cada vez maior da sociedade. 
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