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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as licitações realizadas na Câmara Municipal de 

Maringá – Estado do Paraná no ano de 2016, mediante análises quantitativas que visam aos 

procedimentos licitatórios, bem como demonstrar as modalidades de licitações utilizadas pela 

Câmara Municipal de Maringá, conforme os princípios norteadores das licitações. Por essas 

razões, os princípios que regem a administração pública, presentes na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, os trazidos também pela Lei de Licitação nº 

8.666/93, e os pela Lei do Pregão nº 10.520/2002, tornam-se indispensáveis para o exercício 

da Administração Pública e especialmente para os procedimentos licitatórios. Nesse contexto, 

o administrador público, ao gerir a máquina estatal na busca da satisfação do interesse 

coletivo, há de observar que fará uso do dinheiro público, consequentemente, as contratações, 

devem ocorrer nos exatos termos da lei de licitações e contratos, sob pena de ser declarada a 

nulidade do ato e vir a resultar na condenação pessoal dos envolvidos, causando-lhes várias 

sanções. Por esse motivo, o presente trabalho também abordou a respeito da responsabilidade 

fiscal e Portal da Transparência na Câmara Municipal de Maringá. Além do que, os agentes 

públicos devem estar ainda atentos ao fato de que vivemos atualmente em uma nova 

sociedade, dinâmica e com facilidade e direito de acesso à informação, especialmente em 

razão do uso das novas tecnologias e, notadamente, da internet. Novos comportamentos 

surgiram, novos conceitos são criados, a fiscalização tem sido intensificada, bem como 

movimentos sociais estão sendo virtualmente organizados, movimentos sociais esses que tem 

intuito de fiscalizar a aplicação do dinheiro Público, e no trabalho se tratará do observatório 

social de Maringá.  

 

 

Palavras-chave: Licitações. Câmara Municipal de Maringá. Processo Licitatório.  

 

 

 

MARINGÁ TOWN HALL AND BIDDING: A QUANTITATIVE ANALYSIS OF 

BIDDING PROCEDURES IN 2016 

  

 

ABSTRACT 

 

This article aims to analyse the biddings realized in Maringa Town Hall – Estate of Parana in 

2016, trough quantitative analysis that aim the bidding procedures. As well, to show the 



modalities of bidding used in Maringa Town Hall, according to the guiding principles of 

bidding. For these reasons, the principles that govern the public administration, present on the 

constitution of Federative Republic of Brazil of 1988, also those brought by the Law of 

Bidding number 8.666/93, and by the Law of Bid, number 10.520/2002, become 

indispensable to the exercise of Public Administration, and specially to the bidding 

procedures. On this context, the public administrator, managing the state machine in search of 

the collective interest, have to observe what will use the public money, consequently, the 

hiring’s, must happen on the exactly terms of the Law of Bidding and contracts, under the 

penalty of being declared the nullity of the act and became to result in the personal 

condemnation of the evolved, causing to them several sanctions. In reason of that, this article 

also will talk about the fiscal responsibility and transparency portal of the Maringa Town Hill. 

In addition, the public agents must be attentive to the fact that we live in a new society, 

dynamic and with ease and the right to access the information, especially in reason of the use 

of new technologies and, notably, the internet. New behaviours raise, new concepts are 

created, the oversight has been intensified, as well, social movements are being virtually 

organized. Those social movements aim to oversight the application of public money, and on 

the article will be approached the Social Observatory of Maringa. 

 

Key-words: Biddings. Maringa Town Hill. Bidding Process. 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

Para o desempenho de suas funções, o Poder Público necessita contratar a execução de obras 

ou serviços; realizar compras para a manutenção da própria administração pública e para 

disponibilizar a toda a população os serviços que são de incumbência do Estado. Contudo, ao 

contrário dos particulares, que possuem ampla liberdade na escolha daqueles com quem 

querem contratar, o Poder Público deve seguir procedimento preestabelecido, legalmente 

denominado Licitação. A licitação é um procedimento administrativo, no qual quando se 

pretende adquirir bens ou serviços, chamam–se interessados em apresentar propostas, a fim de 

selecionar a mais relevante em relação ao edital de licitações.  

Dessa forma, a licitação mostra-se instrumento de grande importância na defesa do princípio 

da igualdade de todos perante a lei, impondo ao Poder Público agir com impessoalidade, 

mantendo a moralidade no processo de aquisição de bens ou execução de obras e serviços, 

permitindo aos interessados transparência no processo, determinando assim o bom uso do 

dinheiro público, com moralidade e eficiência. Diante disso, toda instituição pública tem 

obrigação de zelar pelo correto uso dos recursos, especialmente quando contrata serviços ou 

adquire bens. Para isso, deve respeitar as regras dispostas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e a Lei 10.520/02 Lei do Pregão, e em outros instrumentos normativos que procuram 

assegurar ao órgão público a escolha da melhor proposta em termos de qualidade e preço. A 

Lei nº 8.666/93 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 

pertinentes a: obras, serviços, inclusive de publicidade, compras e alienações no âmbito dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Portanto estão obrigados a licitar, nos termos da Lei 8.666/93, todas as entidades da 

Administração Pública, direta e indireta. As entidades regidas pelo Direito Privado, contudo, 

são obrigadas a licitar apenas quando realizarem suas atividades – meio (como compra de 

computadores e reforma de edifícios), estando dispensada a licitação no exercício de suas 

atividades – fim (comercialização de produtos e serviços). Além disso, é permitida a adoção 

de um processo mais simplificado, a ser definido em normativo da União. A Constituição da 

Republica Federativa do Brasil de 1988 em seu Art. 22, XXVII, determina que a União tem 

competência privativa para editar normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. 

Onde, as normas gerais editadas pela União são, neste caso, de caráter nacional, ou seja, 

devem ser obrigatoriamente seguidas também por Estados, Distrito Federal e os Municípios. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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Essas normas gerais são principalmente a Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e de Contratos 

Administrativos) e a Lei 10.520/02 (Lei do Pregão) 

É importante também ressaltar que as licitações são baseadas em regras e princípios. E devem 

obedecer aos princípios gerais do Direito, aos princípios específicos do Direito 

Administrativo, do Direito Constitucional e dos próprios Direitos, trazidos pela Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos. 

 

Por fim, existem modalidades de licitações. Essas modalidades são espécies de licitações que 

distinguem entre si pela variedade de seus objetos e fases de seus procedimentos. Estas 

dividem-se em: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão e consulta. 

 

Com isso, a metodologia utilizada no trabalho para o desenvolvimento das análises dos 

procedimentos licitatórios da Câmara Municipal de Maringá do ano de 2016 será a chamada 

metodologia survey exploratória, também conhecida como quantitativa, no qual o objetivo é 

familiarizar-se com o tópico ou identificar os conceitos iniciais sobre o tópico, dar ênfase na 

determinação de quais conceitos devem ser medidos, e como devem ser medidos.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PRINCÍPIOS E LICITAÇÃO  

 

Administração pública é um conceito da área do direito que descreve o conjunto de agentes, 

serviços e órgãos instituídos pelo Estado, com o objetivo de fazer a gestão de certas áreas de 

uma sociedade, como Educação, Saúde, Cultura, e etc. A Administração pública também 

representa o conjunto de ações que compõem a função administrativa, e, tem como objetivo 

trabalhar a favor do interesse público, e dos direitos e interesses dos cidadãos que administra. 

 

Maria Sylvia Zanella di Pietro (2007, p. 45), afirma: 

A Administração Pública, subjetivamente considerada, compreende tanto os órgãos 

governamentais, supremos, constitucionais (Governo), aos quais incumbe traçar os 

planos de ação, dirigir, comandar, como também os órgãos administrativo, 

subordinados, dependentes (Administração Pública, em sentido estrito), aos quais 

incumbe executar os planos governamentais; ainda que sentido amplo, porem 
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objetivamente considerada, a Administração Pública compreende a  função politica, 

que traça as diretrizes governamentais e a função administrativa, que as executa. 

 

Um indivíduo que trabalha na administração pública é conhecido como gestor público, e tem 

uma grande responsabilidade para com a sociedade e nação, devendo fazer a gestão e 

administração de matérias públicas, de forma transparente e ética, em concordância com as 

normas legais estipuladas. Quando um agente público incorre em uma prática ilegal contra os 

princípios da Administração Pública, ele pode ser julgado por improbidade administrativa, 

conforme a lei nº 8.429 de 2 de Junho de 1992. (BRASIL, Lei de Improbidade 

Administrativa). 

 

A Administração Pública é regida por princípios, onde esses se fazem presentes em nossa 

Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988. E em se tratando de licitações, há de 

se observar também os princípios presentes na Lei nº 8.666/93 que dispõe sobre licitações e 

contratos administrativos, a qual a Administração Pública se vincula. A Constituição da 

Republica Federativa do Brasil de 1988, como Carta Magna da nossa legislação Brasileira, 

postula sobre os princípios que a administração pública direta e indireta devam obedecer. 

Conforme o Art. 37 da CRFB 88: 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. 

 

O princípio da Legalidade, juntamente com o de controle da Administração pelo Poder 

Judiciário, nasceu com o Estado de Direito e constitui uma das principais garantias de respeito 

aos direitos individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece 

também os limites da atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de 

tais direitos em benefício da coletividade. Segundo o princípio da legalidade, a Administração 

Pública só pode fazer o que a lei permite. No âmbito das relações entre particulares, o 

princípio aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei não 

proíbe. No direito positivo brasileiro, esse postulado, além de referido no artigo 37, está 

contido no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal que, repetindo preceito de 

Constituições anteriores, estabelece que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei". Em decorrência disso, a Administração Pública não 

pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações 

ou impor vedações aos administrados; para tanto, ela depende de lei. 
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Ao se tratar do principio da Impessoalidade, observa-se que, exigir impessoalidade da 

Administração, tanto pode significar que esse atributo deve ser observado em relação aos 

administrados, como à própria Administração. No primeiro sentido, o princípio estaria 

relacionado com a finalidade pública que deve nortear toda a atividade administrativa. 

Significa que a Administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas 

determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu 

comportamento. A própria Constituição dá uma consequência expressa a essa regra, quando, 

no § 1º do artigo 37, proíbe que conste nome, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos, programas, 

obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos". 

 

No que se refere ao principio da Moralidade, nem todos os autores aceitam a existência desse 

princípio; alguns entendem que o conceito de moral administrativa é vago e impreciso, ou que 

acaba por ser absorvido pelo próprio conceito de legalidade. No entanto, antiga é a distinção 

entre Moral e Direito, ambos representados por círculos concêntricos, sendo o maior 

correspondente à moral, e o menor, ao direito. 

 

Maria Sylvia Zanella di Pietro (2010, p. 77) define a moralidade administrativa como: 

 

(...) o conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração; 

implica saber distinguir não só o bem e o mal, o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o 

conveniente e o inconveniente, mas também entre o honesto e o desonesto; há uma 

moral institucional, contida na lei, imposta pelo Poder Legislativo, e há a moral 

administrativa, que é imposta de dentro e vigora no próprio ambiente institucional e 

condiciona a utilização de qualquer poder jurídico, mesmo o discricionário. 

 

Conforme assinalado, a imoralidade administrativa surgiu e se desenvolveu ligada à ideia de 

desvio de poder, pois se entendia que em ambas as hipóteses a Administração Pública se 

utiliza de meios lícitos para atingir finalidades meta jurídicas irregulares. A imoralidade 

estaria na intenção do agente. Essa a razão pela qual muitos autores entendem que a 

imoralidade se reduz a uma das hipóteses de ilegalidade que pode atingir os atos 

administrativos, ou seja, a ilegalidade quanto aos fins (desvio de poder). 

 

O princípio da publicidade, que vem agora inserido no artigo 37 da Constituição, exige à 

ampla divulgação dos atos praticados pela Administração Pública, ressalvadas as hipóteses de 

sigilo previstas em lei. Existem na própria Constituição Federal em seu Art. 5º outros 
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preceitos que confirmam ou restringem o princípio da publicidade: O inciso LX determina 

que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade 

ou o interesse social o exigirem; como a Administração Pública tutela interesses públicos, não 

se justifica o sigilo de seus atos processuais, a não ser que o próprio interesse público assim 

determine, como, por exemplo, se estiver em jogo a segurança pública; ou que o assunto, se 

divulgado, possa ofender a intimidade de determinada pessoa, sem qualquer benefício para o 

interesse público.  

 

O principio da Eficiência foi inserido pela Emenda Constitucional nº 19, de 4-6-98, entre os 

princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no artigo 37, caput. O principio 

da eficiência é o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em 

ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço 

público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. Tal 

principio apresenta, na realidade, dois aspectos : pode ser considerado em relação ao modo de 

atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas 

atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, 

disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores 

resultados na prestação do serviço público. Vale dizer que a eficiência é princípio que se soma 

aos demais princípios impostos à Administração, não podendo sobrepor-se a nenhum deles, 

especialmente ao da legalidade, sob pena de sérios riscos à segurança jurídica e ao próprio 

Estado de Direito.  

 

Uma vez citados os princípios constitucionais que a Administração pública deve seguir, pode 

– se citar agora os princípios da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos) que também devem ser observados pela Administração Pública em seus 

processos licitatórios. Em especial, conforme dispõe o Art. 3o  da Lei 8.666/93: 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. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010). 
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Portanto, são princípios expressos da licitação: isonomia, legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, igualdade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 

convocatório, julgamento objetivo, seleção da proposta mais vantajosa e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável. Uma vez que os princípios básicos da administração, 

previstos no Artigo 37 da Constituição Federal, que são: princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que também estão previstos nos artigo 

3º da Lei 8.666/93, já foram mencionados e abordados anteriormente. 

 

No princípio da igualdade entre os licitantes, a Administração Pública deve conduzir a 

licitação de maneira impessoal, sem prejudicar ou privilegiar nenhum licitante. Desde que 

preencham os requisitos exigidos, todos os que tiverem interesse em participar da disputa 

devem ser tratados com isonomia. Todos os dispositivos da lei de licitações ou 

regulamentação de um específico processo licitatório devem ser interpretados à luz do 

princípio da isonomia. Assim é obrigação da administração pública não somente buscar a 

proposta mais vantajosa, mas também demonstrar que concedeu a todos os concorrentes aptos 

a mesma oportunidade.  

 

O principio da Isonomia é de suma importância na pratica administrativa, pois, como visto 

anteriormente, todos os dispositivos da lei de licitações ou regulamentação de um 

específico processo licitatório devem ser interpretados à luz do princípio da isonomia. Não 

objetiva a proibição completa de qualquer diferenciação entre os candidatos, pois essa irá 

ocorrer naturalmente com a seleção da proposta mais vantajosa à administração pública, sua 

verdadeira aplicação é a vedação de qualquer discriminação arbitrária, que gere desvalia de 

proposta em proveito ou detrimento de alguém, resultado esse de interferências pessoais 

injustificadas de algum ocupante de cargo público. Assim é obrigação da administração 

pública não somente buscar a proposta mais vantajosa, mas também demonstrar que concedeu 

a todos os concorrentes aptos a mesma oportunidade.  

 

No que se refere ao Princípio da vinculação ao instrumento convocatório, observa-se que tal 

princípio é essencial, cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de 

mencionado no Art. 3º da Lei 8.666/93, este ainda tem seu sentido explicitado no artigo 41 da 

mesma Lei, segundo o qual “a Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. O principio dirige-se tanto à Administração, 

como se verifica pelo artigo citado, como aos licitantes, pois estes não podem deixar de 
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atender aos requisitos do instrumento convocatório (edital ou carta – convite); caso os 

mesmos deixarem de apresentar a documentação exigida, serão considerados inabilitados e 

receberão de volta, fechado, o envelope proposta (art. 43, inciso II da Lei 8.666/93; se 

deixarem de atender às exigências concernentes à proposta, estes serão desclassificados (art. 

48 inciso I da Lei 8.666/93). 

 

Quanto ao Princípio do julgamento objetivo, que é decorrência também do princípio da 

legalidade, o mesmo prevê que o julgamento das propostas há de ser feito de acordo com os 

critérios fixados no edital. Assim, este princípio está consagrado, de modo expresso, no artigo 

45 da Lei de Licitações, em cujos termos: “o julgamento das propostas será objetivo, devendo 

a Comissão de licitação ou responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos 

de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os 

fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e 

pelos órgãos de controle”. Para fins de julgamento objetivo, o mesmo dispositivo estabelece 

os tipos de licitação: de menor preço, de melhor técnica, de técnica e preço e o de maior lance 

ou oferta.   

 

O Princípio da seleção da proposta mais vantajosa, no que tange à finalidade do 

procedimento licitatório, a legislação é cristalina no sentido de que se destina a (1) garantir 

a observância do princípio constitucional da isonomia; (2) a seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração; e (3) a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 

(art. 3º da Lei nº 8.666/93). Entende-se que, assim como a isonomia e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável são também tratados como princípios, a seleção da 

proposta mais vantajosa manifesta-se como verdadeiro princípio licitatório. Segundo, Celso 

Antônio Bandeira de Mello (2005) nos diz que: “princípio é, por definição, mandamento 

nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele. O que é a seleção da proposta mais 

vantajosa, senão um mandamento das licitações públicas, servindo de base para a escolha do 

comprador público.”. 

 

O Princípio da probidade administrativa trata-se de uma decorrência do principio da 

moralidade. Que assim foi definido por José Afonso da Silva (2005, p. 669): 

A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu 

consideração especial da Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de 

direitos políticos (art.37,§4, CF). A probidade administrativa consiste no dever de o 

funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11319793/artigo-3-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em 

proveito pessoal oi de outrem a quem queira favorecer. O desrespeito a esse dever é 

que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida – se de uma imoralidade 

administrativa qualificada. A improbidade administrativa é uma imoralidade 

qualificada pelo dano ao erário e corresponde vantagem ao ímprobo ou a outrem 

(...)” 

 

Portanto, os funcionários da administração pública têm o dever de zelar pela honestidade ao 

proceder no exercício de sua função, sob pena se ser incorrido como improbidade 

administrativa. 

 

Tais princípios acima mencionados, tanto os constitucionais como os trazidos pela Lei nº 

8.666/93, devem ser observados de forma rigorosa quando se tratar dos procedimentos 

licitatórios feitos pela Administração pública. Com isso, é importante mencionar a licitação 

no âmbito da Administração pública. No direito brasileiro, a Lei nº 8.666/93, disciplina as 

licitações e contratos da Administração Pública, e, indica, no artigo 32, os objetivos da 

licitação, permitindo a formulação de um conceito de licitação.  

 

De acordo com Maria Sylvia Zanella di Pietro (2007, p. 325): 

A licitação é um procedimento administrativo pelo qual um ente público, no 

exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitam ás 

condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem 

propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente. 

 

Sendo assim, licitação é o procedimento prévio à celebração dos contratos administrativos, 

que tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, promover o 

desenvolvimento nacional e garantir a isonomia entre os licitantes. Conforme Odete Medauar 

(2012, p.195), (...) “licitação no ordenamento brasileiro: é o processo administrativo em que a 

sucessão de fases e atos leva á indicação de quem vai celebrar contrato com a 

Administração.”. 

 

Portando, pela licitação, a Administração abre a todos os interessados que se sujeitem às 

condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de apresentação de proposta. 

Quando a Administração convida os interessados pela forma de convocação prevista na lei 

8.666/93 (edital ou carta-convite), nesse ato convocatório vem contidas as condições básicas 

para participar da licitação, bem como as normas a serem observadas no contrato que se tem 

em vista celebrar; o atendimento à convocação implica na aceitação dessas condições por 
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parte dos interessados. Daí a afirmação, segundo a qual o edital é a lei da licitação e, em 

consequência, a lei do contrato. Nem a Administração pode alterar as condições, nem o 

particular pode apresentar propostas ou documentação em desacordo com o exigido no ato de 

convocação, sob pena de desclassificação ou inabilitação, respectivamente. 

 

2.2 DA RESPONSABILIDADE FISCAL - LEI Nº 101/2000 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000) estabelece, em 

regime nacional, parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto público de cada ente 

federativo (estados e municípios), no teritório brasileiro. 

As restrições orçamentárias visam preservar a situação fiscal dos entes federativos, de acordo 

com seus balanços anuais, com o objetivo de garantir a saúde financeira de estados e 

municípios, a aplicação de recursos nas esferas adequadas e uma boa herança administrativa 

para os futuros gestores. Entre seus itens está previsto que cada aumento de gastos precisa vir 

de uma fonte de financiamento correlata e os gestores precisam respeitar questões relativas ao 

fim de cada mandato, não excedendo o limite permitido e entregando contas saudáveis para 

seus sucessores. (TESOURO NACIONAL, 2017) Por isso que a Lei de responsabilidade 

fiscal é um dos mais fortes instrumentos de transparência em relação aos gastos públicos, 

indicando os parâmetros para uma administração eficiente. 

 

A Lei reforça os princípios da Federação. Assim, governantes de Estados e Municípios não 

terão que prestar contas de seus atos ao governo federal, mas ao seu respectivo Legislativo, ou 

seja, à comunidade que os elegeu. Tudo isso será feito de forma simplificada, para que a 

sociedade possa exercer o seu direito de fiscalização. Os governantes serão julgados pelos 

eleitores, pelo mercado e, se descumprirem as regras, serão punidos. Já entramos na era da 

responsabilidade fiscal. Portanto, ter uma postura responsável é dever de cada governante. 

(TESOURO NACIONAL, 2017) 

 

Portanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal traz uma mudança institucional e cultural no que 

diz respeito ao dinheiro público, dinheiro da sociedade, gerando uma ruptura na história 

político-administrativa do País. A sociedade não tolera mais conviver com administradores 

irresponsáveis e hoje está cada vez mais consciente de que quem paga a conta do mau uso do 

dinheiro público é o cidadão, o contribuinte. 
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2.3 OSM – OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ: 

 

O Observatório Social de Maringá é um projeto que visa à coesão social através da correta 

aplicação dos recursos públicos e da transparência na gestão pública, e atua acompanhando as 

atividades desenvolvidas pela Prefeitura e Câmara Municipal de Maringá. 

 

Com o intuito de despertar na sociedade o interesse pelo acompanhamento desses recursos 

que são públicos e conscientizá-la da importância dessa iniciativa, o OSM, com o apoio e 

parceria de várias entidades locais, divulga semestralmente um relatório com os resultados 

dos trabalhos realizados junto à Prefeitura Municipal de Maringá e Câmera Municipal de 

Maringá, embasado em critérios técnicos, comprobatórios e legais. (OBSERVATÓRIO, 

2017) Os dados colhidos pelo observatório são noticiados anualmente por representantes do 

OSM e acompanhados pela sociedade, parceiros e imprensa local, que dissemina as 

informações.  

 

O Observatório é composto por um grupo de profissionais de diversas áreas, como 

advogados, juízes, contabilistas, economistas, funcionários públicos federais e estaduais, 

empresários, estudantes e aposentados que são movidos por um mesmo ideal e todos isentos 

de filiação político partidária. (OBSERVATÓRIO, 2017) 

 

No início das atividades do Observatório Social de Maringá, todos os voluntários passaram 

por treinamentos proporcionados pela CGU – Controladoria Geral da União e TCU – Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná, que foram de fundamental importância para o entendimento 

dos procedimentos públicos, definindo assim que o foco seria as licitações.  

 

É importante ressaltar que a equipe do Observatório Social de Maringá se reúne uma vez por 

semana para traçar metas de trabalho, que são discutidas e avaliadas por vários integrantes. 

Toda e qualquer informação levantada pelo OSM ou por denúncias da comunidade são 

analisadas pelo Comitê Gestor antes de qualquer procedimento. Essas reuniões garantem a 

segurança e confiabilidade na tomada de decisão e divulgação dos resultados. 

 

A metodologia do OSM compreende três fases, que atendem desde a publicação do edital de 

licitação, a análise dos processos e a entrega do produto ou serviço. Na primeira fase é 
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analisado o edital da licitação e, sendo necessário, é solicitado ao Poder Público a impugnação 

ou possíveis alterações. Após a conclusão de que o edital é transparente, o mesmo é divulgado 

para o maior número de empresas possível. Na segunda fase, o foco se volta para o processo 

de licitação, principalmente para os preços, as quantidades e a qualidade dos produtos e/ou 

serviços adquiridos. Na terceira fase, é feito o acompanhamento da entrega dos produtos ou 

serviços, e verificação (se o que foi ofertado na licitação é o que está sendo entregue). Ainda é 

feita a análise do controle de estoque e o efetivo consumo. (OBSERVATÓRIO, 2017) 

 

2.4 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: 

 

O desenvolvimento do Portal da Transparência partiu do pressuposto de que a participação 

dos cidadãos e das organizações da sociedade civil na verificação sistemática da aplicação dos 

recursos públicos é um mecanismo importante para inibir a corrupção e qualquer outro tipo de 

irregularidade envolvendo esses valores.  

 

Nesse sentido, o Portal da Transparência disponibiliza conteúdo de natureza informativa, com 

o objetivo de estimular a prática do controle social. Eventuais suspeitas ou identificação de 

qualquer irregularidade devem ser comunicadas à Controladoria-Geral da União, por meio de 

formulário específico disponível no site www.cgu.gov.br.  

 

Com isso, o Portal da Transparência traz facilidade na execução de uma efetiva fiscalização e 

controle, através da disponibilização de informações em tempo real em um portal eletrônico. 

Este dispositivo é utilizado como ferramenta para auxiliar a sociedade no seu papel de 

fiscalizador, uma vez que determina a divulgação de informações referentes a receitas, 

despesas, licitações e etc.  

 

 

3. DO PERÍODO ESCOLHIDO PARA ANALISE DAS LICITAÇÕES NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARINGÁ ANO 2016:  

 

O período escolhido para fazer uma análise quantitativa dos procedimentos licitatórios da 

Câmara Municipal de Maringá foi o ano de 2016. Tal ano foi escolhido por ser o ano mais 

atual e por ter sido ano eleitoral. Com isso, os Vereadores eleitos a Câmara Municipal de 

http://www.cgu.gov.br/
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Maringá para a legislatura 2013 – 2016 de acordo com o TSE – Tribuna Superior Eleitoral, 

foram os Senhores (as): 

 

Tabela 1.0 Dados sobre a eleição para Vereadores de Maringá ano 2012. Legislatura 2013 - 

2016 

UF Município Cargo Nr Candidato Partido Situação 
Qt Votos  

Válidos 
% Válidos 

PR MARINGÁ Vereador 12.600 
LUIS STEINLE 

DE ARAUJO 
PDT 

Eleito por 

QP 
3.428 1,824 

PR MARINGÁ Vereador 12.999 
JOÃO BATISTA 

DA SILVA 
PDT 

Eleito por 

média 
1.715 0,913 

PR MARINGÁ Vereador 11.511 

ULISSES DE 

JESUS MAIA 

KOTSIFAS 

PP 
Eleito por 

QP 
6.476 3,446 

PR MARINGÁ Vereador 11.222 
JONES DARC 

DE JESUS 
PP 

Eleito por 

QP 
3.958 2,106 

PR MARINGÁ Vereador 45.777 

FLAVIO 

MARCELO 

GONÇALVES 

VICENTE 

PSDB 
Eleito por 

QP 
3.418 1,819 

PR MARINGÁ Vereador 11.900 
BELINO 

BRAVIN FILHO 
PP 

Eleito por 

média 
3.214 1,710 

PR MARINGÁ Vereador 45.500 

MARCIA DO 

ROCIO 

BITTENCOURT 

SOCREPPA 

PSDB 
Eleito por 

média 
2.617 1,393 

PR MARINGÁ Vereador 40.123 

LUCIANO 

MARCELO 

SIMOES DE 

BRITO 

PSB 
Eleito por 

QP 
2.014 1,072 

PR MARINGÁ Vereador 13.333 

HUMBERTO 

JOSÉ 

HENRIQUE 

PT 
Eleito por 

QP 
5.184 2,759 

PR MARINGÁ Vereador 13.300 
MARIO SERGIO 

VERRI 
PT 

Eleito por 

QP 
3.667 1,951 
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PR MARINGÁ Vereador 65.123 

MANOEL 

ALVARES 

SOBRINHO 

PC do B 
Eleito por 

média 
1.983 1,055 

PR MARINGÁ Vereador 36.123 
LUIZ CARLOS 

PEREIRA 
PTC 

Eleito por 

QP 
1.832 0,975 

PR MARINGÁ Vereador 14.700 

FRANCISCO 

GOMES DOS 

SANTOS 

PTB 
Eleito por 

média 
1.673 0,890 

PR MARINGÁ Vereador 33.456 
EDSON LUIZ 

PEREIRA 
PMN 

Eleito por 

QP 
2.406 1,280 

PR MARINGÁ Vereador 33.033 
IDEVAL DE 

OLIVEIRA 
PMN 

Eleito por 

média 
1.900 1,011 

Fonte: BRASIL. TSE – Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em:  

<http://www.tse.jus.br/hotSites/estatistica2012/resultado-eleicao.html> Acesso em: 01 jul. 

2017f 

 

No ano de 2016, a Câmara Municipal de Maringá tinha como mesa diretora os seguintes 

vereadores: 

Presidente: Chico Caiana 

1º Vice – Presidente: Luciano Brito 

2º Vice – Presidente: Jones Dark (Negrão Sorriso) 

1º Secretário: Tenente Edson Luiz 

2º Secretário: Luiz Pereira 

3º Secretário: João Batista da Silva 

 

 

3.1 MODALIDADES DE LICITAÇÃO: UTILIZADAS PELA C. M. M. (CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARINGÁ) E DA AUSÊNCIA DE MODALIDADE 

 

Existem, ao todo, seis modalidades de licitações, sendo que cinco estão previstas na Lei 

8.666/93 (concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão) e uma em legislação 

própria (pregão – Lei 10.520/2002). As licitações ocorrerão segundo uma destas modalidades 

de acordo com o seu objeto e objetivo. 
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A Concorrência é a modalidade que possibilita a participação de quaisquer interessados que, 

na fase de habilitação, comprovem possuir os requisitos de qualificação exigidos no edital 

(§1º do Art. 22 da Lei 8.666/93). É utilizada, em geral, para contratos de grande valor e para 

alienação de bens públicos imóveis em geral, podendo esta alienação ocorrer também 

mediante leilão, nos casos previstos no art. 19 da Lei 8.666/93. 

 

A Tomada de Preço é a modalidade de que participam interessados previamente cadastrados 

ou que atendem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a 

data do recebimento das propostas, observadas a necessidade de qualificação (§2º do art. 22 

da Lei 8.666/93).  

 

Quando ao Convite, é a modalidade de que participam interessados do ramo pertinente ao 

objeto futuro contrato, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em numero mínimo de 

três pela unidade administrativa. Esta deverá afixar, em local apropriado, cópia do 

instrumento convocatório, denominado carta-convite, e o estenderá aos demais cadastros na 

especialidade, que manifestarem interesse em participar com antecedência de até vinte e 

quatro horas do prazo final de apresentação das propostas (§3º do art. 22 da Lei 8.666/93). É 

possível ao interessado, a cada novo convite para objeto similar é obrigatório endereçar a 

carta – convite a, pelo menos, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não 

convidados nas ultimas licitações (§6º). Se for impossível a obtenção de três licitantes, as 

razões disso deverão ser devidamente justificadas nos autos do processo, sob pena de 

repetição do convite (§7º). 

 

O Concurso é a modalidade de que participam quaisquer interessados para escolha de trabalho 

técnico, cientifico ou artístico, mediante instituição de prêmios ou remuneração aos 

vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial, com 

antecedência mínima de quarenta e cinco dias (§4º art. 22 da Lei 8.666/93). O concurso deve 

ser procedido de regulamento próprio, ou seja, um regulamento para cada concurso, a ser 

obtido pelos interessados no local indicado no respectivo edital (art. 52, caput da Lei. 

8.666/93). 

 

O Leilão é a modalidade de licitação, entre quaisquer interessados, para a venda de bens 

móveis inservíveis à Administração, de produtos legalmente apreendidos ou penhorados ou 

para alienação de bens imóveis cuja aquisição decorreu de procedimentos judicial ou dação 
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em pagamento, nas condições do art. 19 (§5º do art. 22 da Lei 8.666/93). Característico do 

leilão é o oferecimento de lances pelos participantes, considerando-se vencedor quem oferecer 

o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. O leilão pode ser cometido a leiloeiro 

oficial ou a servidor designado pela Administração Pública, procedendo-se na forma da 

legislação pertinente (art. 53, caput, da Lei 8.666/93). O edital de leilão, publicado, pelo 

menos, quinze dias antes de sua realização, deve ser amplamente divulgado, em especial no 

Município em que ocorrerá (§4º do art. 53 da Lei 8.666/93). 

 

Quando se tratar de Pregão, tal modalidade tem legislação própria. A Lei 10.520, de 

17.07.2002, resultante da conversão da medida provisória, entendeu-a os Estados, Distrito 

Federal e Municípios. Como principais características do pregão, tem-se a redução da 

burocracia e a economia que é gerada aos cofres públicos. O pregão Destinar-se-á à aquisição, 

por quaisquer interessados, de bens e serviços comuns, sem limite de valor, em que a disputa 

é feita por meio de propostas e lances em sessão pública.  

 

O pregão poderá ser realizado por meio de utilização de recursos da tecnologia da informação, 

denominado pregão eletrônico, conforme regulamentação específica, fixada no Decreto 5.450 

de 31.05.2005. Portanto, o Pregão é uma modalidade de licitação, passível de utilização por 

todos os entes federados, para a aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o 

valor da contratação. A disputa entre os licitantes é feita por meio de propostas e lances, em 

sessão pública. 

 

Abordado as modalidades de licitações previstas pela Lei n 8.666/93, pode-se observar, 

conforme Tabela 2.0 que irá ser apresentada adiante no tópico 4.0 do trabalho, quais 

modalidades foram utilizadas pela Câmara Municipal de Maringá, no ano de 2016, nas quais 

foram concluídas 39 licitações na Câmara Municipal de Maringá, sendo: 

- 16 Pregão Presencial;  

- 21 Dispensa;  

- 2 Inexigibilidade. 

 

No referido ano analisado (2016), observou-se que foram realizadas e conclusas 39 licitações 

na CMM – Câmara Municipal de Maringá, das quais 16 eram na modalidade pregão 

presencial, 21 utilizou o instituo da dispensa e apenas dois apresentam-se inexigíveis, 

conforme o art. 25 da Lei. 8.666/93. Com isso, verificou-se que a casa legislativa de Maringá  
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se valeu de apenas três tipos de licitação, priorizando o pregão e menosprezando as demais 

modalidades, pois os outros dois institutos dispensam a feitura de um procedimento mais 

detalhado. 

 

É importante também ressaltar sobre as ausências de modalidades observadas. Conforme as 

análises feitas, é possível identificar que no período de 2016 analisado, houve ausência de 

modalidades de licitação, uma vez que a C.M.M (Câmara Municipal de Maringá só se utilizou 

do: 

- Pregão Presencial 

- Dispensa de Licitação 

-Inexigibilidade 

 

Portanto, nota-se que houve ausência, por exemplo, de pregões eletrônicos, que são muito 

importantes para a administração publica. Nesse sentido, o Pregão Eletrônico (uma das 

formas de realização da modalidade licitatória de pregão) tem se apresentado como elemento 

fundamental, apontando na direção da transparência, eficácia e, principalmente, economia nas 

compras realizadas por órgãos públicos. Desde sua acepção no Brasil, a modalidade 

representa ganhos sensíveis para o funcionamento e operacionalização de licitações de 

qualquer porte.  

 

Tendo em vista a principal vantagem da modalidade, em comparação com o presencial, é a 

ampliação da disputa, uma vez que os licitantes podem se conectar pela rede, permitindo que 

empresas de qualquer local do Brasil entrem na disputa. Além da redução de custos provocada 

por uma concorrência muito maior, as fraudes são muito mais fáceis de serem evitadas. Casos 

de sobrepreço, por exemplo, podem ser identificados com mais facilidade, uma vez que o 

sistema eletrônico pode monitorar a presença de sócios em comum nas empresas participantes 

de um mesmo processo de compra. Já no que diz respeito à transparência, quando combinado 

com a Lei de Acesso à Informação, o pregão eletrônico se mostra um poderoso instrumento, 

uma vez que a população pode acompanhar as licitações de qualquer computador. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS (RESULTADOS) 

 

Os dados se apresentam conforme Tabela 2.0 abaixo, sendo possível ter um resumo dos 

números dos editais promovidos pela Câmara Municipal de Maringá, o número dos processos 

licitatórios identificados pela C. M. M, as modalidades, o tipo de licitação e os valores das 

licitações realizadas pela Câmara Municipal de Maringá. 

 

 

Tabela - 2.0 Resumo dos dados sobre os procedimentos licitatórios realizados pela C.M.M 

no ano de 2016.  

 

Edital nº C.M.M 
Processo nº 

C.M.M 

Órgão 

Responsável 
Modalidade Tipo Valor 

16/2016 042/16 CMM 
Pregão 

Presencial 
Menor Preço 22.000,00 

21/2016 043/16 CMM Dispensa Sem tipo 899 

15/2016 041/16 CMM 
Pregão 

Presencial 
Menor Preço 19.999,98 

20/2016 039/16 CMM Dispensa Sem tipo 1.000,00 

19/2016 038/16 CMM Dispensa Sem tipo 1.320,00 

18/2016 040/16 CMM Dispensa Sem tipo 5.100,00 

14/2016 028/16 CMM 
Pregão 

Presencial 
Menor Preço 87.699,70 

13/2016 033/16 CMM 
Pregão 

Presencial 
Menor Preço 8.710,00 

17/2016 036/16 CMM Dispensa Sem tipo 1.800,00 

12/2016 015/16 CMM 
Pregão 

Presencial 
Menor Preço 43.640,00 

11/2016 030/16 CMM 
Pregão 

Presencial 
Menor Preço 27.499,99 
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16/2016 032/16 CMM Dispensa Sem tipo 2.467,40 

10/16 24/16 CMM 
Pregão 

Presencial 
Menor Preço 24.451,04 

15/2016 029/16 CMM Dispensa Sem tipo 2.972,90 

09/16 026/16 CMM 
Pregão 

Presencial 
Menor Preço 8.800,00 

08/16 025/16 CMM 
Pregão 

Presencial 
Menor Preço 35.162,50 

02/16 022/16 CMM Inexigibilidade Sem tipo 108.000,00 

07/16 013/16 CMM 
Pregão 

Presencial 
Menor Preço Revogação 

14/2016 027/16 CMM Dispensa Sem tipo 4.537,80 

06/16 012/16 CMM 
Pregão 

Presencial 
Menor Preço 14.580,00 

13/2016 021/16 CMM Dispensa Sem tipo 366,00 

05/16 016/16 CMM 
Pregão 

Presencial 
Menor Preço 38.000,00 

12/16 023/16 CMM Dispensa Sem tipo 704,88 

11/16 019/16 CMM Dispensa Sem tipo 583,00 

09/16 020/16 CMM Dispensa Sem tipo 529,71 

10/16 018/16 CMM Dispensa Sem tipo 510,00 

08/16 010/16 CMM  Dispensa Sem tipo 522,39 

04/16 009/16 CMM 
Pregão 

Presencial 
Menor Preço 11.775,00 

06/16 014/16 CMM Dispensa Sem tipo 2.300,00 

07/16 017/16 CMM Dispensa Sem tipo 1.450,00 

03/16 003/16 CMM 
Pregão 

Presencial 
Menor Preço 12.397,00 
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05/16 011/16 CMM Dispensa Sem tipo 2.270,00 

02/16 006/16 CMM 
Pregão 

Presencial 
Menor Preço 11.800,00 

01/16 004/16 CMM 
Pregão 

Presencial 
Menor Preço Anulação 

04/16 008/16 CMM Dispensa Sem tipo 1.890,00 

03/16 005/16 CMM Dispensa Sem tipo 7.400,00 

01/16 001/16 CMM Inexigibilidade Sem tipo 8.040,00 

01/16 007/16 CMM Dispensa Sem tipo 714,00 

02/16 002/16 

 

Dispensa Sem tipo 4.654,65 

     

526.546,94 

 

FONTE: MARINGÁ, PARANÁ. Câmara Municipal de Maringá. Disponível em: < 

http://www.cmm.pr.gov.br/ > Acessado em 01 jul. 2017e 

 

 

4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

De acordo com a Tabela 2.0 exposta acima, pode-se afirmar que no ano de 2016 houve um 

gasto global geral com licitações no valor de R$ 526.546,94 (quinhentos e vinte e seis mil, 

quinhentos e quarenta e seis reais, e noventa e quatro centavos.), havendo assim um gasto esse 

relevante. Outra analise que pode ser feita, é a do valor gasto por modalidade de licitação, 

que, diante das modalidades usadas nos procedimentos licitatórios pela Câmara Municipal de 

Maringá no ano de 2016, individualiza-se como sendo gasto com Pregão Presencial: R$ 

366.515,12; (trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e quinze reais, e doze centavos) 

Dispensa: R$ 43.991,82; (quarenta e três mil, novecentos e noventa e um reais, e oitenta e 

dois centavos) e por fim, Inexigibilidade: R$ 116.040,00 (cento e dezesseis mil e quarenta 

reais). 

 

Observou-se também, nesta tabela, que não há licitações não conclusas. Ou seja, que todos os 

procedimentos licitatórios realizados no ano de 2016 pela Câmara Municipal de Maringá 
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foram devidamente concluídos, não existindo assim nenhum processo suspendendo alguma 

licitação da Câmara Municipal de Maringá no ano de 2016. Porém, houve revogação e 

anulação de 2 (dois) procedimentos licitatórios, sendo, conforme tabela 2.0, edital nº C.M.M 

jul/2016 – Processo nº C. M. M 016/13, em que houve a REVOGAÇÃO do Pregão 

Presencial. E também de acordo com a tabela 2.0, edital nº C. M. M jan/2016 – Processo nº C. 

M. M. 004/16, houve a ANULAÇÃO do Pregão Presencial. 

 

Com isso, o ato de se desfazer o processo licitatório pode ocorrer por anulação ou revogação. 

E é importante ressaltar sobre a diferenciação entre revogação e anulação de um processo 

licitatório por parte da Administração Pública. Nos dois casos, a autoridade administrativa 

deverá motivar sua decisão, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa aos interesses 

(art. 49, caput e §3° da Lei 8.666/93). Pode decorrer, também, de sentença ou acórdão do 

Poder Judiciário. 

 

A anulação advém de existência de ilegalidade. Sendo assim, pode ser efetuada por autoridade 

competente, superior a comissão de licitação, de oficio ou por provocação. Pode decorrer, 

também, de sentença ou acórdão do Poder Judiciário. A anulação do processo licitatório leva 

a anulação do respectivo contrato, se já foi celebrado, produzindo efeitos retroativos (art. 49, 

§2º, e art. 59, caput da Lei 8.666/93).  

 

De acordo com MEDAUAR, Odete (2012, p. 222):  

 

A anulação não gera para a Administração dever de indenizar o vencedor indicado. 

Caso a anulação atinja o respectivo contrato celebrado, a Administração deve 

indenizar o contratado no tocante á parte já executada e a outros prejuízos 

comprovados, contando que não lhe sejam imputáveis (paragrafo único do art. 59 da 

Lei 8.666/93). 

 

Já a revogação desfaz o processo licitatório por razões de interesse público relativas a fato 

superveniente, devidamente, comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta 

(art.49 da Lei de Licitações). E, conforme Odete Medauar (2012, p.195), (...) “Tendo em vista 

essa possibilidade de revogação, há muito afirma – se que o licitante vencedor não tem direito 

a celebração do contrato, cabendo-lhe, sim, o direito de não ser preterido se o contrato for 

celebrado.” 
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Ainda analisando os dados, como já exposto sobre o portal da transparência no item 2.4., não 

há ausência de portal da transparência na Câmara Municipal de Maringá. Uma vez que todos 

os dados para análise encontraram-se presentes de forma clara no portal da transparência da 

C. M. M. Conforme link do site: http://www.cmm.pr.gov.br/?inc=transparencia 

 

Por fim, não foram encontradas nenhuma falha ou fraude possível nos procedimentos 

licitatórios realizados pela Câmara Municipal de Maringá no ano de 2016. Porém, verifica-se 

a ausência de modalidades de licitações utilizadas pela C. M. M., em especial a ausência do 

uso do pregão eletrônico, que como já discutido, é de suma importância para a eficiência dos 

procedimentos licitatórios, no âmbito da administração pública. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

De acordo com as análises quantitativas realizadas durante o trabalho, pode-se verificar que 

foram observados todos os princípios da licitação pela Câmara Municipal de Maringá, durante 

seus procedimentos licitatórios no ano de 2016. Princípios esses previstos no Art. 37 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, no Art. 3º da Lei de Licitações nº 8.666/93 e, 

na Lei do Pregão n.º 10.520/2002. 

 

Tendo em vista também o já analisado no item 4.1 - análise dos resultados, o valor gasto com 

os procedimentos licitatórios no ano de 2016 foi razoável, no qual os procedimentos 

licitatórios atenderam à necessidade da Câmara Municipal de Maringá, satisfazendo assim às 

necessidades da administração pública, no tocante à aquisição de bens e/ou serviços. É 

importante ressaltar ainda sobre a necessidade de a administração pública conhecer a 

eficiência dos processos, para concretizar os princípios e ter maior eficiência com o gasto do 

dinheiro público. Nota-se, portanto, que houve ausência, por exemplo, de um pregão 

eletrônico, que é muito importe para a administração pública. 

 

O surgimento do Pregão Eletrônico (uma das formas de realização da modalidade licitatória 

de pregão) tem se apresentado como elemento fundamental, apontando na direção da 

transparência, eficácia e, principalmente, economia nas compras realizadas por órgãos 

públicos. Além da redução de custos provocada por uma concorrência muito maior, as fraudes 

são muito mais fáceis de serem evitadas. Casos de sobrepreço, por exemplo, podem ser 
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identificados com mais facilidade, uma vez que o sistema eletrônico pode monitorar a 

presença de sócios em comum nas empresas participantes de um mesmo processo de compra. 

 

Já no que diz respeito à transparência, quando combinado com a Lei de Acesso à Informação, 

o pregão eletrônico se mostra um poderoso instrumento, uma vez que a população pode 

acompanhar as licitações de qualquer computador.  

Portanto, os resultados das análises foram satisfatórios, e não foi identificada nenhuma falha 

ou fraude durante todos os procedimentos licitatórios realizados pela Câmara Municipal de 

Maringá durante o ano de 2016, atendendo assim aos preceitos da Lei 8.666/93.  
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