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PORTARIA Nº 522/2015 

 
 
 

A Conselheira NALUH MARIA LIMA GOUVEIA, Presidenta do Tribunal de Contas 
do Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso III, do 
art. 15 da Lei Complementar Estadual nº 38/93 e inciso IV do art. 13 do Regimento Interno 
deste Tribunal, 

 
 
CONSIDERANDO que o Manual de Referência é o instrumento que define a lista 

de documentos que serão enviados junto aos processos de licitações, dispensas, 
inexigibilidades, adesão à ata de registro de preços, contratos e aditivos em cada etapa no 
Portal das Licitações do Tribunal de Contas pelos membros das comissões de licitações, 
responsáveis por delegação, assim como outras pessoas responsáveis pelo acompanhamento 
dos contratos e aditivos; 

 
 CONSIDERANDO que a Resolução 97, de 29 de junho de 2015, através do art. 

2º, aprovou o Manual de Referência; 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
Art. 1º Publicar a 1ª edição do Manual de Referência da Resolução 97, de 29 de 

junho de 2015. 
 
Parágrafo Único. A publicação de que trata o caput deste artigo ocorrerá 

exclusivamente no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Acre no endereço eletrônico 
www.tce.ac.gov.br/portaldogestor. 

 
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 
 
Registre-se; Publique-se; Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

 
 
  
Rio Branco-AC, 04 de setembro de 2015. 
 

   
 

Consª. NALUH MARIA LIMA GOUVEIA 

Presidenta do TCE/ACRE 

 

  

http://www.tce.ac.gov.br/portaldogestor
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1. INTRODUÇÃO 

 Ao longo dos anos a República Federativa do Brasil vem se 

aperfeiçoando o Estado Democrático de Direito, e em face disto, inúmeras 

foram as ações para tornar mais transparente e eficaz a aplicação dos recursos 

públicos. 

 A Carta Magna de 1988 instituiu o controle externo, a cargo do 

Congresso Nacional e exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. 

Os estados, por analogia à Constituição Federal, criamos os Tribunais de 

Contas do Estado, que seriam responsáveis por apreciar, julgar e fiscalizar as 

contas prestadas pelos gestores, bem como, zelar pela boa aplicação dos 

recursos públicos. 

 Em 21 de junho de 1993, a Lei 8.666 definiu os procedimentos 

administrativos para a contratação de serviços e aquisição de produtos pelos 

entes da Administração Pública e em 06 de julho de 2013 a Lei nº 10.520 

institui a modalidade de licitação denominada pregão, desta forma os tribunais 

de Contas ganhavam instrumentos normativos para os procedimentos 

licitatórios. 

 Desta forma, o Tribunal de Contas do Estado do Acre, tendo em sua 

competência realizar inspeções e auditorias de natureza operacional e 

patrimonial, tendo necessidade de se aperfeiçoar neste controle e propiciar 

transparência a sociedade, em 14 de maio de 2015, editou a Resolução nº 97, 

que dispõe sobre o cadastro eletrônico no Sistema LICON, de: processos 

licitatórios, dispensas e inexibilidades, adesões à ata de registro de preços e 

contratos. 

 O Portal das Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre – 

LICON tem o objetivo de acompanhar tempestivamente os processos 

licitatórios de seus jurisdicionados, de forma clara e objetiva, de acordo com a 

Lei Federal 8.666/93 e demais legislações pertinentes, visando, assim, o 

aprimoramento da transparência na administração pública, por meio da coleta 

de documentos essenciais aos certames, tais como; o edital e seus anexos, 

coletas de preços,  autorização do ordenador de despesa, parecer jurídico, 



 

etc., permitindo, desta forma, ao TCE o monitoramento dos prazos 

processuais, bem como, a documentação dos participantes das licitações, 

sendo capaz de acompanhar as diversas modalidades previstas na lei, 

inclusive o pregão pelo sistema de registro de preços e outras. 

2. VISÃO GERAL DO SISTEMA 

 Por meio da Figura abaixo é possível observar a visão geral destes 

subsistemas.  

 

3. MÓDULOS DO SISTEMA 

 O Portal de licitações do tribunal de contas do estado do acre – LICON 

divide-se em três módulos: 

 Modulo de coleta de informações e arquivo da licitação, inexigibilidade, 

dispensa, adesão, contratos e aditivos; 

 Modulo de auditoria; 

 Modulo de divulgações dos processos recebidos. 

 



 

4. PRINCIPAIS FUNÇOES DO SISTEMA 

 Dentre as principais funções existentes no sistema, destacamos as 

seguintes: 

 Cadastro dos processos licitatórios identificando o número do processo, 

objeto, o tipo de licitação, data de abertura, os responsáveis, etc. 

 Acompanhamento dos processos licitatórios em tempo real, sem 

interferência do TCE no tramite do órgão licitante, possibilitando a 

emissão de alertas nos casos em que haja indícios de possíveis 

irregularidades ou desvios; 

 Acompanhamento dos processos de Abertura e Julgamento das 

licitações, habilitação, propostas, recursos, adjudicação, homologação, 

etc; 

 Cadastros das comissões permanente e especial de licitação; 

 Publicação no Portal Licitações no site do TCE para que todos os 

interessados, especialmente a sociedade, possa acompanhar os 

processos licitatórios. 

5. DO ACESSO AO SISTEMA  

 O acesso ao Sistema LICON exigirá cadastro prévio nos termos do Art. 

3º da Resolução nº 97, de 14 de maio de 2015. Esse cadastro será necessário 

a gestores, presidentes de comissão de licitação, pregoeiros e demais 

responsáveis que não possuem acesso ao Portal do Gestor, nestes casos o 

cadastro será feito exclusivamente via internet, através do endereço eletrônico 

www.tce.ac.gov.br/portaldo gestor. 

 O art. 4º da Resolução nº 70/2012 exige que além do cadastro citado 

anteriormente, os responsáveis encaminhem ao Tribunal, obrigatoriamente, os 

seguintes documentos: 

I – Ofício de encaminhamento; 

II – Ato de nomeação ou designação do responsável; 

III – Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV – Carteira de identidade ou profissional; 

V – Título eleitoral; 



 

VI – Comprovante de endereço (conta de água, energia, telefone, ou qualquer 

correspondência entregue pela Empresa de Correios e Telégrafos); 

VII – Ato de criação da Unidade Gestora e alterações, se houver. 

 O encaminhamento destes documentos é importante para que a 

informação no cadastramento realizado via internet sejam confirmados. Os 

documentos relacionados nos itens III, IV, V e VI deverão ser autenticados em 

cartório. É importante destacar que ao realizar o cadastro pela internet seja 

utilizado um endereço eletrônico (e-mail) válido, uma vez que será 

encaminhado através deste a credencial de acesso ao sistema. 

6. DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS AO TCE/AC ATÉ 48 HORAS 

APÓS A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL1. 

 Em todas as etapas, após o preenchimento dos formulários, o usuário 

deverá anexar documentos no formato PDF. Nos itens seguintes há uma 

relação especifica para cada modalidade de licitação bem como para os 

demais processos.  

 Alguns dos documentos poderão, a critério do Tribunal de Contas, não 

ser obrigatórios, sendo essa opção devidamente indicada em cada caso. 

6.1. LICITAÇÃO 

 Justificativa para contratação (emitida pela autoridade competente); 

 Edital e anexos; 

 Termo de Referência ou Projeto básico; 

 Parecer jurídico aprovando as minutas do edital e do contrato; 

 Comprovantes das publicações do edital resumido; 

 Estimativa de preço detalhada, incluindo pesquisa de mercado e 

mapa comparativo; 

 Outros documentos. 

6.2. LICITAÇÃO FASE EXTERNA 

 Atas e/ou Relatórios e/ou deliberações da Comissão Julgadora; 

 Mapa comparativo de preço; 

 Propostas Vencedoras; 

                                           
1 Conforme Art. 1º, § 1º da Resolução TCE nº 97/2015 



 

 Impugnação (manifestação e decisão); 

 Parecer Jurídico; 

 Ato de Adjudicação;·. 

 Ato de Homologação; 

 Esclarecimento (manifestação e decisão); 

 Recursos (manifestação e decisão); 

 Parecer Técnico; 

 Anulação ou revogação devidamente fundamentada;  

 Outros documentos. 

6.3. ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

6.3.1. Carona2 (Órgão Não Participante) 

 Justificativa para contratação (emitida pela autoridade competente); 

 Ofício ao gerenciador da ata pedindo autorização; 

 Ofício ao detentor da ata pedindo autorização (fornecedor); 

 Parecer da assessoria jurídica da administração; 

 Pesquisa de mercado e mapa comparativo; 

 Publicação do Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços. 

 

6.3.2. Gerenciador da Ata 

 Ofício com a resposta do gerenciador da ata com documentos; 

 Edital e anexos; 

 Parecer da assessoria jurídica; 

 Propostas vencedoras; 

 Ata de Registro de preços; 

 Termo de Homologação. 

6.3.3. Documentos do Detentor da Ata (Fornecedor) 

 Ofício com a resposta do detentor da ata (fornecedor). 

6.3.4. Outros Documentos 

 Outros documentos. 

6.4. DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 Justificativa da necessidade do objeto; 

 Justificativa da situação de dispensa com os elementos necessários 

à sua caracterização; 

 Razões da escolha do fornecedor; 

                                           
2
 Carona é o órgão que não fez a licitação, mas está solicitando autorização para fazer uso da ata de 

registro de preços. 



 

 Justificativa de preço, incluindo pesquisa de mercado e mapa 

comparativo; 

 Proposta formal oferecida pelo contratado; 

 Termo de Referência ou Projeto básico (se aplicável); 

 Parecer jurídico sobre a possibilidade de dispensa; 

 Minuta do contrato; 

 Publicação do Termo ou Ato de Ratificação da Dispensa da 

Licitação; 

 Documentos de Habilitação e Qualificação do Fornecedor; 

 Outros documentos. 

6.5. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 Justificativa da necessidade do objeto; 

 Justificativa da situação de inexigibilidade com os elementos 

necessários à sua caracterização; 

 Razões da escolha do fornecedor ou executante; 

 Documento comprovante da inexigibilidade; 

 Justificativa detalhada de preços; 

 Proposta formal oferecida pelo contratado; 

 Termo de Referência ou Projeto Básico (se aplicável); 

 Parecer da assessoria jurídica; 

 Minuta do contrato; 

 Publicação do Termo ou Ato de Ratificação da Inexigibilidade de 

Licitação; 

 Documentos de Habilitação e Qualificação do Fornecedor; 

 Outros documentos. 

7. CONTRATOS 

 Contrato; 

 Publicação do resumo do contrato; 

 Garantia contratual; 

 Nota de Empenho; 

 Ordem de Entrega ou de Serviço; 

 Designação do Gestor e Fiscal; 

 Licença Ambiental. 

8. ADITIVOS 

 Publicação do resumo do aditivo; 

 Justificativa; 

 Parecer Jurídico. 



 

9. CONCLUSÃO 

 As referências aprovadas pela Resolução 97, de 29 de junho de 2015, 

através deste Manual de Referência, foram elaboradas em conformidade com a 

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei nº 10.520, de 06 de julho de 2013 e 

outras normas correlatas.  

 Além dos documentos listados acima, outros poderão ser solicitados, de 

acordo com a necessidade de analise pelo Tribunal de Contas de cada 

processo em particular. 


