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BASE CONSTITUCIONAL 

  LICITAÇÃO: REGRA GERAL (ART. 37, XXI, CF) 
 

 

 

ART. 37, XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamento) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm


EXCEÇÕES LEGAIS 
 EXCEÇÕES: 

 

   - LICITAÇÃO DISPENSÁVEL (ART. 24) 

 

   - LICITAÇÃO DISPENSADA (ART. 17, §2º) 

 

   - LICITAÇÃO INEXIGÍVEL (ART. 25) 



RESÍDUOS SÓLIDOS 
 CASOS PRÁTICOS: 

 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (INICIO DA 
GESTÃO); 

 

 

COLETA REALIZADA ATRAVÉS DE 
COOPERATIVAS 



RESÍDUOS SÓLIDOS x 

EMERGÊNCIA 
 “Art.24. É dispensável a licitação: 

 IV - nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares, e somente para os 
bens necessários ao atendimento da situação emergencial 
ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos;” 

 



CONCEITO DE EMERGÊNCIA 
 “A emergência consiste em ocorrência fática que 

produz modificação na situação visualizada pelo 
legislador como padrão. A ocorrência anômala 
(emergência) conduzirá ao sacrifício de certos valores 
se for mantida a disciplina jurídica estabelecida como 
regra geral. A situação emergencial põe em risco a 
satisfação dos valores buscados pela própria norma ou 
pelo ordenamento em seu todo.” (JUSTEN FILHO, 
Marçal. Comentários À Lei de Licitações E Contratos 
Administrativos, 15ª ed., São Paulo: Dialética, 2012.) 

 

 



CONCEITO DE EMERGÊNCIA 
 “a) há urgência, concreta e efetiva, de se dar atendimento a 

situação de risco, a pessoas ou bens, derivada do estado de 
emergência ou calamidade pública; 

  b) é elevada a potencialidade de prejuízo ou dano, iminente 
a sua ocorrência e especialmente gravosos os resultados 
esperados; 

  c) a efetivação imediata de determinadas obras, serviços ou 
compras, nas especificações e quantitativos dados, 
mediante contratação com terceiros, é a providência 
adequada e suficiente para afastar a situação de risco 
detectada.” (FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Licitações e 
Contratos Administrativos, 4ª ed., Belo Horizonte: Fórum, 
2012.) 
 
 



RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

 TRANSIÇÃO DE GOVERNO  

 ETCM 

 EMERGÊNCIA “FABRICADA”? 



RESÍDUOS SÓLIDOS 
 IRREGULARIDADES MAIS COMUNS: 

 

  não identificação dos veículos utilizados na coleta do lixo, 
nem indicação da quilometragem percorrida 

 

  ausência do rol dos prestadores de serviço e suas 
respectivas vantagens, remunerações e descontos 
previdenciários  

 

SUBCONTRATAÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM 
PREVISÃO EM CONTRATO 

 



RESÍDUOS SÓLIDOS 
Boletim de medição produzido unilateralmente pela 

empresa contratada 

ausência de distinção entre os prestadores de serviço e 
os servidores efetivos (SERVIÇO PRESTADO POR 
GARIS CONTABILIZADOS COMO SERVIÇO DA 
EMPRESA?) 

CONTRATOS COM VALORES IRRAZOÁVEIS 

CONTRATO AINDA VINGENTE COM EMPRESA 

 



RESÍDUOS SÓLIDOS x 

COOPERATIVAS 
 Art. 24.  É dispensável a licitação: 

 

 XXVII - na contratação da coleta, processamento e 
comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis 
ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta 
seletiva de lixo, efetuados por associações ou 
cooperativas formadas exclusivamente por 
pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo 
poder público como catadores de materiais 
recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis 
com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. 

 



RESÍDUOS SÓLIDOS x 

COOPERATIVAS 
 Seria materialmente inviável prever a contratação de cada 

pessoa física dos exercentes da atividade de catação. Daí a 
alternativa de promover a contratação com pessoa jurídica 
de cunho associativo, que represente os interesses dos 
diversos sujeitos. O dispositivo alude à forma de associação 
ou de cooperativa. Torna-se evidente a impossibilidade 
de contratação com entidade empresarial, organizada 
para explorar o trabalho alheio. Essa alternativa não 
poderá ser implementada por meio de contratação 
direta (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, 16 ed., rev., atual. e 
amp., p. 472-473) (grifos aditados). 

 



RESÍDUOS SÓLIDOS x 

COOPERATIVAS 
 

 COOPERATIVA NÃO ERA RECONHECIDA PELO 

PODER PÚBLICO 

 GESTORES ARGUMENTAM QUE NÃO EXISTE 

ÓRGÃO ESPECÍFICO OU SISTEMA DE 
RETIFICAÇÃO INSTITUÍDO PARA RECONHECER AS 
ENTIDADES 

 GESTORES NÃO COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE 

COLETA SELETIVA PARA RECICLAGEM 



RESÍDUOS SÓLIDOS x 

COOPERATIVAS 
 ATO CONSTITUTIVO DAS COOPERATIVAS NÃO 

RESTRINGEM A PARTICIPAÇÃO A PESSOAS DE 
BAIXA RENDA: “QUALQUER PROFISSIONAL 
CATADOR QUE SE DEDIQUE À ATIVIDADE OBJETO 
DA ENTIDADE” 

 



PENALIDADES MAIS GRAVES 
- REJEIÇÃO DAS CONTAS 

 

 

 

-  ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

 

-  CRIMES 

 



IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 
 Lei de Improbidade Administrativa (nº 8.429/92) 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa 

lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, 

que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 

entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo 

seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins 

lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;   

TCM FORMALIZA REPRESENTAÇÃO AO MP 
ESTADUAL  

 



CRIME 
Lei 8.666/93: 
Art. 89.  Dispensar ou inexigir licitação fora das 

hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as 
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:  
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.  
Parágrafo único.  Na mesma pena incorre aquele que, tendo 

comprovadamente concorrido para a consumação da 
ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, 
para celebrar contrato com o Poder Público. 
 
 TCM FORMALIZA REPRESENTAÇÃO AO MP ESTADUAL 



REJEIÇÃO DAS CONTAS 
 

 VÍCIO INSANÁVEL 
 

Art. 40- As contas serão consideradas: 
III- irregulares, quando comprovada qualquer das 

seguintes ocorrências:  
a)  grave infração à norma legal ou regulamentar de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional 
ou patrimonial;  

b)  injustificado dano ao erário, decorrente de ato de 
gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico ou não-razoável;  

c) desfalque, desvio de dinheiros, bens, ou valores públicos 



REJEIÇÃO DE CONTAS 
RESOLUÇÃO 222/92 - TCM 

Art. 1º -  São consideradas irregularidades que, pelo grau de 
relevância e pelo de nível de incidência, bem como pela 
extensão e pela  gravidade dos prejuízos por elas causados ao 
erário ou ao interesse público, motivarão a rejeição das contas 
municipais, aquelas abaixo relacionadas: 

VIII - a ausência de licitação, o indício de fuga ou a realização 
de processo licitatório sem observância do disposto na 
legislação pertinente, inclusive no que se refere a habilitação 
e cadastro, quando for o caso; 

 

  

 



 

 

 

 

 

Danilo Diamantino Gomes da Silva 

Procurador-Geral de Contas junto ao TCM-BA 

 


