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Ofício/OSI nº. 10/2021 
 

 
Itajaí (SC), x de maio de 2021. 

 
 
A/C  

Procuradoria Geral do Município de Itajaí 

Sr. Gaspar Laus 

 

Controladoria Geral do Município de Itajaí 

Sra. Morgana Maria Philippi 

 
O OBSERVATÓRIO SOCIAL DE ITAJAÍ, organização não 

governamental, sem fins econômicos, no exercício da cidadania, tem como missão o 

controle social e o acompanhamento dos gastos públicos, prerrogativas estas previstas no 

artigo 5º, inciso XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, e em busca da melhor 

aplicabilidade do erário, vem neste ato, representado pelo presidente Sr. Paulo Sabatke 

Filho, encaminhar ofício de sugestão acerca da publicidade das movimentações nas fases 

das licitações no Portal do Cidadão do Município de Itajaí. 

Por meio de constatação do Observatório Social de Itajaí, identificou-

se uma carência de informações acerca das movimentações nas licitações. Isto é, não 

existe uma divulgação de um seguimento cronológico e especificado sobre cada ato e 

fase praticado naquele processo. 

Desta forma, tal carência deve ser suprida no intuito de trazer maior 

transparência e agilidade nas licitações. Explica-se. 

Do aspecto prático. 

Inicialmente, necessário demonstar o molde aqui sugerido. Para 

tanto, destaca-se o sítio eletrônico da Câmara de Vereadores deste Município, a título de 

exemplo: 
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Ainda, utiliza-se como exemplo o Município de Joinville, que 

compartilha os documentos das licitações em tempo real, o que mantêm os interessados 

atualizados a todo tempo: 
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Assim, é verificada a facilidade em acessar as informações acerca 

da licitação pretendida, tendo em vista que além das informações básicas, há um rol de 

de anexos, em ordem cronológica, nomeados, e que podem ser acessados em apenas 

um click. 

Portanto, as fases e informações são mais acessíveis e organizadas 

à qualquer interessado, o que gera maior segurança jurídica, transparência e publicidade 

para todos. 

Ocorre que, atualmente, no site do Portal do Cidadão, não há 

exposição dos pedidos de esclarecimentos, respostas, impugnações, recursos e 

contrarrazões. Veja-se: 
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Dos deveres da Administração. Efetivação dos princípios. 

Conforme disposto em nossa Constituição Federal, é dever da 

Administração Pública, no exercício de seus atos, a observância de uma série de 

princípios, dentre os quais citam-se os princípios da isonomia, transparência, moralidade 

e eficiência.  

Destarte, em cumprimento a isso, a inclusão dos anexos 

cronológicos das fases da licitação mostra-se medida bastante pertinente. Isso porque a 

apresentação dos dados da licitação de forma fácil possibilita a compreensão de um 

número muito maior de pessoas, tornando o processo licitatório igualmente acessível a 

qualquer interessado (isonomia) e claro (transparência e moralidade), o que 

consequentemente possibilitará à Administração (e também ao particular) a obtenção do 

melhor resultado (eficiência). 

Ademais, é importante destacar a observância da nova Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, que consagrou em seu art. 12, VI, a preferência 

pela utilização da tecnologia na licitação, o qual é também evidenciado por autores 

especialistas no assunto, ressalta-se: 

A utilização da tecnologia revela-se fundamental para garantir mais 

eficiência, isonomia e publicidade nas licitações e contratações 

públicas. (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende, 2021). 

Ainda, a exposição das informações concernentes às licitações 

devem observar o disposto na Lei de Acesso às Informações (art. 7º, VI, Lei n. 

12.527/2011), a qual determina o dever da Administração Pública de manter atualizadas 

as informações disponíveis para acesso: 

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 
competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas 
ou custodiadas. 

[…] 
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§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas 
deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, 
sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores 
(internet). 

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre 
outros, aos seguintes requisitos: 

[…] 

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; 

Portanto, ampliar o acesso às informações, conforme fora exposto, 

trará inúmeros benefícios, em todos os ângulos: para a Administração Pública, para os 

participantes e para os cidadãos. Logo, trata-se de benesse coletiva e, sobretudo, 

necessária. 

Conclusão  

Diante do exposto, o Observatório Social de Itajaí sugere a inclusão 

das movimentações e fases das licitações, por meio de anexos, no sítio eletrônico do 

Portal do Cidadão, bem como reafirma sua importância e renova seus votos para incluí-

las em futuros certames. 

 Ademais, essa instituição se coloca à disposição para demais 

esclarecimentos, e agradece desde o presente momento as providências que forem 

tomadas. 

Ante o exposto, e certos que nossa solicitação será atendida, 

aguardamos um retorno através do e-mail: itajai@osbrasil.org.br ou através do celular: 47-

99632 9936 / 99673 5731 com a Coordenadora Executiva, Keila Pacheco. 

Cordialmente, 

 

mailto:itajai@osbrasil.org.br
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