
RISCOS CONTÁBEIS NAS 
LICITAÇÕES



OBJETIVO

Entender o processo de licitação pública e
identificar os principais riscos contábeis envolvidos.



ROTEIRO



ROTEIRO



Por que licitar?



Por que licitar?

Constituição Federal (88)

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. (...)



ROTEIRO



O que é licitação?

Licitação é procedimento administrativo formal em que a
Administração Pública convoca, por meio de condições
estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas
interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento
de bens e serviços.
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Finalidade da licitação

• Lei nº 8.666/93

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da ISONOMIA, a SELEÇÃO DA
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA para a administração e a
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL
SUSTENTÁVEL e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos (…)



Finalidade da licitação

DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL

ECONÔMICO SOCIAL AMBIENTAL

SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA

GARANTIR A ISONOMIA
(igualdade de condições a todos os concorrentes)



A Lei nº 8.666/93 prevê as situações em que não há
necessidade de licitação, CONTRATAÇÃO DIRETA. Nestes
casos a licitação é dispensada (art. 17), dispensável (art. 24)
ou inexigível (art. 25).

Quando não será necessário licitar...



Quando não será necessário licitar...

• Lei nº 8.666/93

Art. 26. (...)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade
ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no
que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que
justifique a dispensa, quando for o caso; (inc. IV art. 24)
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço;
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados. (inc. XXI art. 24)



ROTEIRO



Indicação prévia de recurso

• Lei nº 8.666/93

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a
abertura de processo administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a
indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a
despesa (...)

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que
estabeleçam: (...)
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática e da categoria
econômica;



Principais Riscos

 Classificação orçamentária incorreta (GND)

 Desvio de finalidade

 Ausência de recursos para obrigações acessórias



Habilitação econômico-financeira

• Lei nº 8.666/93

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-
financeira limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;
(...) 



Habilitação econômico-financeira

• Lei nº 8.666/93

Art. 31. (...)
§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da
capacidade financeira do licitante com vistas aos
compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o
contrato, vedada a exigência de valores mínimos de
faturamento anterior, índices de rentabilidade ou
lucratividade.
§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na
execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital
mínimo ou de patrimônio líquido mínimo (limite 10%), ou ainda
as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, (...)



Principais riscos

 Exigências indevidas

 Análise incorreta das informações contábeis

 Como consequência, inexecução contratual



Análise de planilha de custos

• Lei nº 8.666/93

Art. 7º (...)

§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando:
(...)
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 
composição de todos os seus custos unitários; 



Principais riscos

 Tributos cobrados indevidamente (dano ao erário)

 Jogo de planilhas

 Inexequibilidade da proposta



ROTEIRO



A implementação de controles com vistas a mitigar os 
riscos nos processos de licitação é importante para o 

sucesso da contabilidade.


