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RESUMO 

 

 

O presente trabalho nasceu da indagação ao se tentar analisar a preocupação dos 

legisladores quanto ao aperfeiçoamento constitucional da Lei 8.666/93, em busca de 

soluções para o confronto básico de interesses entre o Estado e seus fornecedores 

e prestadores de serviços. Nessa perspectiva de análise buscar-se-á demonstrar as 

alternativas criadas pelo do legislativo para que o processo licitatório se faça de 

forma menos burocrática e mais célere, exemplificando com a modalidade de 

licitação de pregão criada em 2002. 

 

A matéria concernente à licitação, além de ser vasta e extremamente complexa, 

constitui-se num verdadeiro calvário, para aqueles que, por um motivo ou por outro, 

estão obrigados a lidar com a Lei 8.666/93. Essa, importante diploma, nasceu para o 

mundo jurídico mal elaborado, e as tentativas de corrigir os erros culminaram por 

torná-la ainda mais confusa, conforme entendimento da maioria dos atuais 

doutrinadores, dentre eles Hely Lopes Meirelles, Maria Sylvia di Pietro, Celso 

Antônio Bandeira de Mello. 

 

Pela ótica que trataremos o assunto aqui por nós abordado, foi-nos exigido a busca 

de inúmeras consultas em doutrinas, artigos científicos impressos e  on line, na 

tentativa elucidar a indagação problema de pesquisa. Pari passu, buscamos 

orientações  nas decisões judiciais sobre o tema, o que nos levou a um resultado 

que em muito contribuirá para com futuras pesquisas a serem elaboradas por 

estudantes do curso de Direito. 

 
 

Palavras chaves: licitação, pregão e céleridade. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study arose from the question when trying to analyze the concerns of 

legislators on the improvement of constitutional law 8666/93, in search of solutions to 

the basic clash of interests between the State and its suppliers and service providers. 

From this perspective the analysis will seek to demonstrate the alternatives created 

by the legislature for the procurement process is done in a less bureaucratic and 

more rapidly, illustrating with the bidding method of trading established in 2002. 

 

The subject regarding the procurement, and is vast and extremely complex, but it is a 

real ordeal for those who for one reason or another, are forced to deal with Law 

8666/93. This important law, the legal world is born to poorly designed, and attempts 

to correct errors culminated in making it even more confusing, as understood by the 

majority of current scholars, among them Hely Lopes Meirelles, Maria Sylvia di 

Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello. 

 

From the standpoint we will be touching the issue here that we approached, we were 

required to seek several consultations in doctrines, scientific papers online and 

printed, in an attempt to elucidate the inquiry research problem. Pari passu, we seek 

guidance in court decisions on the subject, which led us to a result which greatly 

contribute to future research to be developed by students of law. 

 

 

Key Words:procurement, bidding,rapidly. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
A palavra Licitação comporta vários significados, entretanto quase todos 

estão ligados à idéia central de oferecer, arrematar, fazer preço sobre a coisa, 

disputar ou concorrer. 

No contexto da legislação brasileira prevaleceu durante longo tempo a 

expressão concorrência, significando procedimento adotado pela Administração 

"para selecionar, entre serviços ou bens ao Estado, a que mais atende ao interesse 

da coletividade". 

A terminologia consagrada é a licitação que abrange todas as modalidades do 

procedimento. 

 "Licitação: ato ou efeito de licitar ou fazer preço sobre coisa 
posta em leilão ou a venda em almoeda” 1

 
  

 A licitação, no Direito Administrativo brasileiro, é um procedimento 

administrativo por no qual a Administração Pública seleciona quem mais eficiente e 

convenientemente se apresentar, à luz de critérios previamente estabelecidos e 

divulgados, tendo em vista a eventual celebração de contrato atinente a bens, obras 

e serviços 2

A expressão "procedimento administrativo" envolve várias suposições, dentre 

elas uma série de atos encadeados, segundo rígida seriação de etapas, e 

teleologicamente estruturados - à seleção do melhor eventual contratista. 

. 

Por isso mesmo, desde já é eliminada a possibilidade da Administração 

Pública moldar, a seu bel-prazer, discricionária ou arbitrariamente, a estrutura e a 

essência do procedimento. 

Igualmente se afasta qualquer especulação de inspiração contratual, que se 

pretendesse outorgar à licitação: em sua determinação e estruturação não tem voz o 

concorrente, que se limita a amoldar-se ao que unilateralmente disposto pela 

Administração. 

A Administração Pública engloba todas as modalidades personalizadas de 

aparição estatal, no desempenho de função administrativa, tal como comandado no 

artigo 37 (particularmente seu inciso XXI) da Lei Maior : 
                                                 
1 Silva, De  Plácido e ; Vocabulário Jurídico- atualizadores: Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho – 
Rio de Janeiro, 2006. Página 846. 
2http://br.monografias.com/trabalhos910/principios-que-regem/principios-que-regem.shtml------ acesso 
em  10-04-2011 

http://br.monografias.com/trabalhos910/principios-que-regem/principios-que-regem.shtml------�
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Art. 37. 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 e, também, ao seguinte: 
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. 
 

De toda sorte, com sua carga eventual de defeitos, a licitação é um pulmão 

através do qual o ar das vontades do administrado penetra na estrutura estatal.  

Destarte, sem a pretensão de exaurir o tema buscar-se-á examinar o assunto 

ao qual se propõe o presente estudo no caminho a elucidar o questionamento o qual 

perpassa em : É possível apresentar caminhos legais e diversos para que a Lei 

8.666/1993 tenha um processo licitatório mais célere e eficaz ? 

Apontamos como justificativa do presente estudo a recorrência da 

morosidade, via de regra pela burocracia, que acomete os setores da vida pública, 

em especial a que acomete o judiciário brasileiro. O excesso de burocracia acaba 

por prejudicar todos os setores públicos e privados da sociedade brasileira. Toda e 

qualquer modificação no sistema que tenha por objetivo desburocratizar e facilitar a 

vida dos brasileiros é bem-vinda e deve ser analisada e reconhecida. 

Estudando as modalidades de licitação utilzadas no Brasil, é possível 

enxergar que após a criação da modalidade de pregão, houve uma melhora, 

principalmente para a aquisição de bens e serviços, sendo feitos de forma mais 

célere que a priori. 

 A pesquisa bibliográfica e jurisprudencial permitiu sistematizar as falhas no 

sistema licitatório brasileiro nos mais diversos períodos de sua história. A pesquisa 

documental permitiu trazer novas contribuições e avanços no sentido de enumerar e 

revelar a forma como diversas modalidades de licitação atua e contribui para o bom 

funcionamento da máquina administrativa brasileira e, também, como a licitação do 

tipo pregão nascida no ano de 2002 veio contribuir para a celeridade do processo 

licitatório.  

A pesquisa documental foi realizada nas mais diversas doutrinas que tratam 

do tema, tanto as atuais quanto as mais remotas, sendo feita uma comparação das 

correntes e das modificações com o decorrer dos anos. 
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A principal meta a ser atingida com o trabalho com a documentação primária 

é analisar questões importantes que foram negligenciadas em relação as lacunas 

deixadas pela Lei 8.666 de 1993 e como a Lei 10.520 de 2002 veio contribuir com a 

celeridade de todo o processo. 

 O exame das fontes exigiu as análises textual, temática e interpretativa para 

estabelecer a compreensão a partir das circunstâncias históricas que marcam sua 

produção e demarcam o lugar do qual se originam. 

As fontes foram confrontadas com a produção bibliográfica, apontando 

contradições e preenchendo lacunas existentes no direito e na historiografia político-

social brasileira. 
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2 LICITAÇÃO COMO INSTITUTO DO DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

 

A Constituição Federal prescreve no inciso XXVII, do art. 22, que compete 

privativamente à União legislar sobre: 

 
XXVII – as normas gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para administrações públicas  diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o 
disposto no art. 37 XXI, e para empresas públicas  e sociedades de 
economia mista, nos termos do art.173, parágrafo 1º, inciso III (CF/88). 

 

A Lei nº 8.666/93, por seu turno, dispõe no art. 1º que: "Esta Lei estabelece 

normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 

serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locação no âmbito dos 

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

A mesma Lei das Licitações traz, nos arts. 115 e 118, as seguintes 

disposições: 

 
Art. 115 - Os órgãos da Administração poderão expedir normas relativas aos 
procedimentos operacionais a serem observados na execução das 
licitações, no âmbito de sua competência, observadas as disposições desta 
Lei. 
 
Art. 118 - Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da 
administração indireta deverão adaptar suas normas sobre licitações e 
contratos ao disposto nesta Lei. 

 

A transcrição desses preceitos nos traz a ilação inicial de que: 

 

a) À União Federal compete editar as normas gerais sobre licitações 

e contratações da Administração Pública (art. 22, XXVII, da CF/88). 

b) A Lei 8.666/93 trouxe ao mundo jurídico muitas normas de cunho 

geral  sobre Licitações e Contratos Administrativos. 

 

A norma jurídica vigente exige que as normas gerais sobre Licitações devem 

ser observadas por todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios), bem assim, pelas entidades indiretas (autarquias, fundações, 

paraestatais outras de qualquer nível), tanto quanto nas legislações ou regulamentos 

por elas editados, quanto nas licitações realizadas. 
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Para o Professor Cretella Jr. existe a obrigatoriedade da licitação, como regra 

geral, ao dizer que: 
 
No campo do direito administrativo, as compras, obras e serviços públicos 
não são livres,devem ser precedidas de licitação, já que o administrador não 
é dominus da coisa pública e dela não pode dispor como quiser3

 
 

Portanto, a regra geral é o prévio procedimento licitatório, antes da celebração 

dos contratos firmados pela Administração Pública, Direta e Indireta. 

Assim, aumenta a responsabilidade do administrador ao tratar de negócios 

que envolvam o interesse público, haja vista que a importância da licitação e do 

contrato foi constitucionalmente reforçada como resultado do espírito democrático 

que norteou os debates travados na Assembléia Constituinte, como um claro alerta 

sobre a necessidade de que se observem, com rigor, os princípios que regem a 

matéria. 

Assim a licitação deve ultrapassar fronteira do simples vocábulo para vê-la 

como instituto de Direito Constitucional. Sendo que no atual panorama jurídico-

positivo brasileiro, como os dispositivos constitucionais sobre licitação já se 

encontram regulamentados por lei ordinária (lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, com as modificações da Lei 8.883, de 6 de julho de 1994 , Lei 9.648, de 27 de 

maio de 1998, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002). 

                                                 
3 José Cretella Jr. Das licitações públicas. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 16 
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3 LICITAÇÃO COMO INSTITUTO DO DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

 

Em uma clareza solar, no Direito Administrativo brasileiro, licitação é um 

procedimento administrativo, com vistas à seleção do melhor co-contratante da 

Administração Pública (artigo 3º da Lei Federal 8.666/93). 

Vários autores produziram e produzem sobre o tema conceitos que passo a 

discorrer: Celso Antônio Bandeira de Mello (2004), afirma ser licitação o 

procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental, pretendendo 

alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou serviços, segundo condições por ela 

estipuladas previamente, convoca interessados na apresentação de propostas, a fim 

de selecionar antecipadamente estabelecidos e divulgados.4

Para Adilson Abreu Dallari, apud Pinto (2011)  afirma que: 

 

 
 Licitação é um procedimento administrativo unilateral, discricionário, 
destinado à seleção de um contratante com a Administração Pública para a 
aquisição ou a alienação de bens, a prestação de serviços e a execução de 
obras 5

 
 

 

Ainda no terreno dos doutrinadores brasileiros, com palavras diversas mas 

idéias idênticas, dedicaram-se à definição de licitação dentre outros, Hely Lopes 

Meirelles, Antônio Marcello da Silva, Seabra Fagundes, Carlos Medeiros Silva e 

Carlos Barros Júnior. Importante também fazer citar alguns doutrinadores 

estrangeiros sobre o tema, como Enrique Sayagués Laso, Héctor Mairal, José 

Roberto Dromi, uma das mais notáveis obras em língua espanhola, em cuja 

definição expressa: 

“A licitação é um procedimento administrativo de preparação da vontade 

contratual, pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, convida 

os interessados a que, sujeitando-se às bases fixadas em edital, formulem propostas 

dentre as quais será selecionada e aceita a mais conveniente”6

Faz-se necessário ainda fazer breve referência a dois especialistas em 

contratações da Administração Pública. 

  

                                                 
4 Celso Antonio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo. Malheiros Editores  2004, p. 35 
5 http://www.adrianopinto.adv.br/painel2.asp?cata=349- acesso em 07-01-2011 
6 http://siaibib01.univali.br/pdf/Alcides%20de%20Jesus%20Junior.pdf; acesso em 10-04-2011 

http://www.adrianopinto.adv.br/painel2.asp?cata=349-�
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De início, o clássico Gaston Jèse, diz que 
Licitação é um procedimento que tem por finalidade relatar, ao agente 
competente para celebrar o contrato, um contratante capaz, solvente, sério, 
que ofereça as melhores condições e deseje executar o contrato projetado7

 
 

Para o Professor Toshio Mukai (ano) a licitação pode ser conceituada como, 

 
“...um cotejo de ofertas (propostas, feitas pelos particulares ao Poder 
Público, visando a execução de uma obra pública, a prestação de um 
serviço, um fornecimento, ou mesmo uma alienação pela administração, 
donde se há de escolher aquela (proposta) que maior vantagem oferecer, 
mediante um procedimento administrativo regrado, que proporcione um 
tratamento igualitário aos proponentes, findo o qual poderá ser contratado 
aquele que oferecer a melhor proposta"8

 
 

De todo o material examinado resultam características uniformes: 

A licitação surge como um ato jurídico, estruturado sob a forma de 

procedimento administrativo, ditado por imperativos princípios balizadores da função 

administrativa. Daí não ser a licitação um procedimento discricionário para a 

Administração. Ele é essencial delineado para a salvaguarda do interesse público, 

de todo em todo indisponível e ainda, sendo a licitação aquela que constitui um dos 

mais excelsos canais insejadores da plena atuação do cidadão, no controle da 

função administrativa, e no asseguramento de que ela se faça em patamares de 

eficiência mínima. Daí a inaceitabilidade da tese, por algum tempo abraçada porém 

magnificamente refutada por Dallari, de configurar a licitação um ato-condição. 

Diríamos então que a licitação pública abre, no contexto da atividade administrativa, 

um espaço democrático, e como ponderou Bénoit,no século passado, não basta 

organizar a competição é necessário que os concorrentes queiram realmente 

competir, e não apenas celebrar conluios.9

                                                 
7 Aspectos jurídicos da licitação. 6. ed., Saraiva: São Paulo, 2003.p. 24-25 

  

8 MUKAI, Toshio. Licitações e contratos públicos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.( PAG. 262-263) 
 
9 George, Péquignot. Théorie Générale dos Contrats Administratifs. Paris. 1945. 
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4 VISÃO HISTÓRICA DA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
 

A evolução legislativa, tratada a seguir, servirá para demonstrar que textos 

legais históricos cuidavam já, com grande rigor e método, de aspectos hoje 

considerados essenciais. 

Em 1592, nas Ordenações Filipinas observava-se a preocupação de “em 

fazendo obra, primeiro andar em pregão, para se dar a empreitada a quem houver 

de fazer melhor e por menos preços”.10

Em 1828, a Lei de 29 de agosto, no art. 5º, reiterava a mesma diretriz: 

 

 
Art. 5º- Aprovado o plano de algumas referidas obras, imediatamente será a 
sua construção oferecida a Empresários por via de Editais Públicos, e 
havendo concorrentes, se dará a preferências a quem oferecer maiores 
vantagens .11

 
 

Em 1909, a Lei nº 2.221 fixava preceitos que permanecem ainda na medida 

em se revelam sobriedade e seriedade para com dinheiro público.12

Em 1922, surge o Decreto Legislativo 4.536, de 20/1/1922, que organiza o 

Código de Contabilidade da União, e o Decreto 15.783, de 22/11/1922, que dispõe 

sobre o Regulamento para execução do Código de Contabilidade Pública ( aprovado 

também pela Lei nº 4.632 de 6/1/1923)

  

13

Em 1957, portanto mais de três decênios após, editou-se o Código de águas 

(Decreto 41.019, de 26/02/57, que fez referência à obrigatoriedade de concorrência 

para o estabelecimento e exploração de serviço de energia elétrica, sem entretanto 

alterar o antigo texto de 1922)

. 

14

Em 1964, a Lei nº 4.320/64, ainda em vigor, ao dispor sobre elaboração de 

orçamento e balanço, dizia, no art. 70, que : 

.  

                                                 
10http://books.google.com.br/books?id=KH9ilwvHp9AC&pg=PA69&lpg=PA69&dq=lesa+majestade+or
dena%C3%A7%C3%B5es+filipinas&source=bl&ots=scvE_HLCDa&sig=53-
WLXaYzlz5TXGcX8rkL0vskeA&hl=pt-BR&ei=TtCLS5-
yO4aHuAeOpInwCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CBcQ6AEwAw#v=onepage&
q&f=false 
11 http://www.licnet.com.br/quemSomos.php 
12 http://www.jusbrasil.com.br/diarios/1806518/dou-secao-1-31-12-1910-pg-12;acesso 12-04-2011 
13 http://www.jusbrasil.com.br/diarios/3077868/dou-secao-1-14-12-1956-pg-538-; acesso 12-04-2011 
14 http://www.aneel.gov.br/cedoc/dec195741019.pdf; acesso em 03-03-2011 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/1806518/dou-secao-1-31-12-1910-pg-12;acesso�
http://www.aneel.gov.br/cedoc/dec195741019.pdf�


16 
 

 Aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e serviços 
serão regulados em lei, respeitando o princípio da concorrência.15

 
 

Em 1965, surgiram dois textos de maior importância para o estudo em tela. 

Primeiro, era promulgada a Emenda Constitucional 15, à Constituição de 1946, na 

qual  era elevado o instituto da concorrência, sendo tratado a partir de então a nível 

constitucional. Havia críticas ao fato, fundadas na desnecessidade de a Constituição 

abordar tal procedimento. Diga-se de passagem que estas críticas perderam, hoje, 

todo o sentido, em face da reiterada abordagem constitucional da licitação. 

O segundo texto da mesma época, agora em nível infraconstitucional, foi a Lei 

nº 4.717, de 29 de junho de 1965. 

Merece especial destaque esta norma: primeiro porque regulamentava a Ação 

Popular, e segundo porque, na sua minudência, consagrou, no art. 2º, o conceito de 

ato nulo. Observe atentatamente a importância da Lei de Ação Popular, quer como 

instrumento de controle da Administração Pública, quer como sistematização da 

invalidade dos atos administrativos.16

Em 1967, com o advento do Decreto-Lei 200, de 25/2/67, as normas do 

Código de Contabilidade foram em parte derrogadas e, precisamente nos arts. 125 a 

144, foi a licitação retrabalhada

 

17

Com base na redação do art. 125 do Decreto-Lei 200/67, entendeu a maioria 

dos doutrinadores como inaplicáveis às entidades paraestatais as normas do 

Decreto-Lei 200/67 relativas à licitação, fato este só alterado, posteriormente, pelo 

art. 86 do Decreto-Lei 2.300/86. 

. Apesar dos protestos da doutrina, a Lei nº 

5.456/68 determinou a aplicação da parte relativa à licitação do Decreto-Lei 200/67a 

Estados e Municípios . 

18

Em 1973, foi editado o Decreto 73.140 de 9/11/73, que regulamentou as 

licitações e contratos relativos a obras e serviços de engenharia, em um texto 

detalhado e de larga aplicação, até 13 de maio de 1991, quando foi, 

inexplicavelmente, revogado . 

 

                                                 
15 Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro - Lei 4320/64 | Lei no 4.320, de 17 de Março de 1964; 
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109228/lei-de-normas-gerais-de-direito-financeiro-lei-4320-64; 
acesso em 25-03-2011 
 
16 http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104081/lei-da-acao-popular-lei-4717-65; acesso em 25-03-
2011 
17 http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104099/decreto-lei-200-67; acesso em 05-04-
2011.Revogado pelo Decreto-lei 2.300, de 1986 
18 http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/125749/decreto-lei-2300-86; acesso em 05-04-2011 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109228/lei-de-normas-gerais-de-direito-financeiro-lei-4320-64�
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104081/lei-da-acao-popular-lei-4717-65�
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104099/decreto-lei-200-67�
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/125749/decreto-lei-2300-86�
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Continuando o mapeamento, ainda se faz necessário destacar o Decreto 

86.025/81, que institui o Certificado de Registro no Cadastro Específico (CRCE), 

bem como o Decreto 84.701/80, que institui o Certificado de Regularidade de 

Situação Jurídico-Fiscal (CRJF).19

Este último foi objeto de parecer específico, a propósito de emergentes 

dúvidas sobre sua validade após a promulgação do Decreto-Lei 2.300/86: 

 

 
“Vigência do Decreto 84.701, de 13/5/1980 - Certificado de Regularidade 
Jurídico-Fiscal. Seus dispositivos continuam em vigor, naquilo que não 
contrariem o Decreto-Lei 2.300/86.”20

 
  

Em 1986, o Presidente da República, invocando os arts. 8º, item XVII, letra c 

e 55 da Constituição Federal de 1969, e alegando urgência, baixou o Decreto-Lei 

2.300, de 21/11/86, que dispõe sobre licitações e contratos da Administração 

Federal, considerando o Estatuto Jurídico das Licitações e Contratos 

Administrativos, com posteriores modificações: Decretos-Leis 2.348/87 e 2.360/87.21

Finalmente, com a redação dada ao item XXVII do art. 22 da Constituição 

Federal de 1988, operou-se a reconstitucionalização do Decreto-Lei 2.300/86, 

especificamente de seu art. 85, que determinava a aplicação do Estatuto de 

Licitação e Contratos a Estados e Municípios. 

 

Registre-se, ainda, a edição do Decreto 30, de 27 de fevereiro e 1991, e  do. 

Este último instituiu o Catálogo Unificado de Materiais e Serviços de Administração, 

o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf - e o Sistema 

Integrado de Registro de Preços - Sirep. Fixou, ainda, importantes procedimentos 

como a obrigatoriedade Decreto 449, de 17 de fevereiro de 1992de registros de 

preços (art. 6º), a publicação das justificativas de dispensa e o reconhecimento de 

inexibilidade com as respectivas ratificações (art. 7º), além de outros procedimentos 

de molde a garantir a publicidade das licitações.22

É provável que em tempo algum o procedimento licitatório tenha sido,  tão 

discutido pela própria sociedade, além da letra, do papel e do empirismo jurídico. A 

verdade é que, se a lei não evita a corrupção, a participação da sociedade, aliada ao 

processo de conscientização educacional, fará, sim, com que governantes e 

 

                                                 
19http://www.cfa.org.br/download/Decreto%2084.701_80.pdf; acesso em 05-04-2011 
20 Idem . 
21http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/busca?q=DecretosLeis+2.348%2F87+e+2.360%2F87+&s=legi
slacao ; acesso em 03-04-2011. 
22 http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/113584/decreto-449-92; acesso em 03-04-2011. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/busca?q=DecretosLeis+2.348%2F87+e+2.360%2F87+&s=legislacao�
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/busca?q=DecretosLeis+2.348%2F87+e+2.360%2F87+&s=legislacao�
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/113584/decreto-449-92;%20acesso�


18 
 

licitantes caminhem na mesma estrada da moralidade administrativa, pondo fim aos 

desmandos, superfaturamentos, gerência ineficaz da lei e outras patologias 

paralelas na administração. 
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5 PRINCÍPIOS INFORMADORES DA LICITAÇÃO 
 
 
Para viabilizar um estudo dos princípios informadores da licitação, deve-se 

observar atentamente à lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (2004), para quem 

princípio é 
“A disposição expressa ou implícita, de natureza categorial em um sistema, 
pelo que conforma o sentido das normas implantadas em uma ordenação 
jurídico-positiva “23

 
 

e em consequência  
 
“ Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos (Mello, 2004)”. 

 

Por conseguinte, conclui o emitente autor, o desrespeito a um princípio 

constitui a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme a 

natureza do princípio que se violou. 

O princípio, por sua importância, serve exatamente para orientar a 

interpretação e a aplicação de toda e qualquer norma. Na ausência de norma 

específica, o princípio condiciona ou determina, diretamente, a atuação do agente da 

Administração. 

Para o professor Geraldo Ataliba (1989), o valor da noção de princípio traduz-

se na seguinte definição: 

 
“Os princípios são as linhas mestras os grandes nortes, as diretrizes 
magnas do sistema jurídico. Apontam os rumos a serem seguidos por toda 
a sociedade e obrigatoriamente perseguidos pelos órgãos do governo” 24

 
 

Eles expressam a substância última do querer popular, seus objetivos e 

desígnios, as linhas mestras da legislação, da Administração e da jurisdição. Por 

estas não podem ser contrariados: tem que ser prestigiados até as últimas 

consequências. 

Pela primeira vez na história constitucional, temos um artigo - o art. 37 da 

Constituição de 1988 - destinado a submeter a Administração Pública direta, indireta 

e fundacional aos clássicos princípios do Direito Administrativo: Legalidade, 
                                                 
23 Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo. Malheiros Editores 2004, p. 47. 
24 Geraldo Ataliba - República e Constituição - São Paulo. Revista dos Tribunais, 1989, p. 5. 
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Impessoalidade, Moralidade e Publicidade. Estes princípios norteiam a totalidade da 

atividade administrativa, e os dispositivos das leis infraconstitucionais específicas 

não fazem mais do que indicar as formas e caminhos de sua realização. 

Nesse diapasão, a lei 8.666/93, em seu artigo 3º, Lei nacional de Licitação, 

explicita os princípios reguladores de todos os trâmites de certame. Destacamos: 

 

• Princípio da Legalidade = Nos procedimentos de licitação, esse 

princípio vincula os licitantes e a Administração Pública às regras 

estabelecidas nas normas e princípios em vigor. 

• Princípio da Isonomia = Significa dar tratamento igual a todos os 

interessados. É condição essencial para garantir competição em todos os 

procedimentos licitatórios. 

• Princípio da Impessoalidade = Esse princípio obriga a Administração a 

observar nas suas decisões critérios objetivos previamente estabelecidos, 

afastando a discricionariedade e o subjetivismo na condução dos 

procedimentos da licitação. 

• Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa = A conduta dos 

licitantes e dos agentes públicos tem de ser, além de lícita, compatível com a 

moral, a ética, os bons costumes e as regras da boa administração. 

• Princípio da Publicidade = Qualquer interessado deve ter acesso às 

licitações públicas e seu controle, mediante divulgação dos atos praticados 

pelos administradores em todas as fases da licitação. 

• Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório = Obriga a 

Administração e o licitante a observarem as normas e condições 

estabelecidas no ato convocatório.  Nada poderá ser criado ou feito sem que 

haja previsão no ato convocatório. 

• Princípio do Julgamento Objetivo = Esse princípio significa que o 

administrador deve observar critérios objetivos definidos no ato convocatório 

para o julgamento das propostas. Afasta a possibilidade de o julgador 

utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no ato 

convocatório, mesmo que em benefício da própria Administração. 

• Princípio da Celeridade = O princípio da celeridade, consagrado pela 

Lei nº 10.520, de 2002, como um dos norteadores de licitações na 
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modalidade pregão, busca simplificar procedimentos, de rigorismos 

excessivos e de formalidades desnecessárias. As decisões, sempre que 

possível, devem ser tomadas no momento da sessão. 
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6 MODALIDADES DE LICITAÇÃO 
 
 
A nova legislação trouxe importantes alterações ao tratar das modalidades de 

licitações que devem ser usadas pela Administração Pública ao pretender a 

realização de obras, serviços, compras e vendas. 

A licitação comporta várias modalidades como forma específica de conduzir o 

procedimento licitatório, a partir de critérios definidos em lei. O valor estimado para 

contratação é o principal fator para escolha da modalidade de licitação, exceto 

quando se trata de pregão, que não está limitado a valores. 

Além do leilão e do concurso, as demais modalidades de licitação admitidas 

são exclusivamente as seguintes: 

 

• Concorrência; 

• Tomada de preço; 

• Convite. 

 

A concorrência é a modalidade mais abrangente e por isso pode substituir os 

casos de tomada de preços e convite, devendo, sempre, ser adotada nas 

contratações de maior valor e maior complexidade. 

Este modelo de licitação impõe maior publicidade de seus atos, tem prazos 

mais amplos para a apresentação das propostas, e é aberto a qualquer interessado 

que deverá demonstrar condições de habilitação na fase inicial do procedimento. 

 

Para Carlos Ari Sundfleld, a concorrência é: 

 
“Modalidade propiciatória da maior competitividade possível, iniciando-se 

com publicidade ampla, através da divulgação de anúncios na Imprensa 

Oficial, e admitindo a participação de quaisquer interessados, sem pré-

condições”.25

 
 

A modalidade Tomada de Preços - acesso a cadastrados ou não.  

                                                 
25 Carlos Ari Sundfeld. Licitações e Contratos Administrativos. Malheiros Editores. São Paulo, p. 95. 
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Aviso com 15 (quinze) dias de antecedência. Diário Oficial e imprensa 

particular. Tomada de preços é modalidade utilizada para contratações de valores 

médios, abaixo dos previstos para concorrência, em licitações de complexidade 

também menor. Na legislação anterior (Decreto-lei nº 2300/86 art. 20) participavam 

apenas aqueles "previamente" cadastrados, mas agora, na disputa, poderão estar os 

já cadastrados e aqueles interessados que, atendendo às condições de 

cadastramento, apresentarem-se até 03 (três) dias antes do prazo de recebimento 

das propostas. 

 A modalidade Convite - acesso, através de cartas, prazo de 5 (cinco) dias 

úteis - a três interessados, no mínimo, do ramo, registrados ou não, com publicidade 

obrigatória por afixação na repartição e direito dos cadastrados participarem. O 

convite é, dentre as modalidades de licitação, a mais simples que pode a 

Administração Pública utilizar, em que a escolha se dá entre, no mínimo, 3 (três) 

empresas, já previamente cadastradas, ou não. É modalidade adequada a pequenas 

contratações, cujo objeto não tenha maiores complexidades, ou seja de pequeno 

valor; a publicidade obrigatória de seus atos se circunscreve à afixação, em local 

apropriado, do aviso de contratação, 5 (cinco) dias antes da data para recebimento 

das propostas (artigo 21º, inciso IV). Quaisquer outros interessados, que não os três 

convidados, desde que cadastrados no órgão, poderão apresentar proposta 24 

(vinte e quatro) horas antes do prazo marcado para a respectiva apresentação. 

A modalidade Concurso - destinado à escolha de trabalho técnico-científico 

ou artístico. Leilão - licitação para a venda de bens móveis inservíveis para a 

Administração, ou de produtos apreendidos ou penhorados, com o lance inicial de 

uma avaliação. Destaque-se o leilão que é modalidade a ser utilizada para a venda 

de bens móveis inservíveis ou de produtos apreendidos pela Administração, e para 

alienação de imóveis prevista no artigo 19 desta lei. Igualmente adotar-se-á para a 

venda de bens avaliados, isolada ou globalmente, em valores não superiores aos 

limites de tomadas de preços para compras e serviços (artigo 23, II, b"). 

 As modalidades Concurso e leilão são modalidades pouco utilizadas pela 

Administração Pública, sendo que o primeiro é tipo de licitação adequado para a 

escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Neste modelo de licitação, 

concurso, a Administração deverá estipular prêmio ou remuneração aos vencedores 

e a publicação do aviso com resumo do edital deverá ser feita na Imprensa Oficial, 

45 (quarenta e cinco) dias antes do recebimento da proposta. Vencedor do 
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concurso, o autor do projeto da obra técnica, científica ou artística, devidamente 

premiada e/ou remunerada, autorizará a Administração Pública a executar seu 

trabalho no momento em que esta entender conveniente (artigo 52, § 2º). 

A modalidade Pregão – é um aperfeiçoamento do regime de licitações para a 

Administração Pública. Esta nova modalidade possibilita o incremento da 

competitividade e a ampliação das oportunidades de participação nas licitações, 

contribuindo para o esforço de redução de despesas de acordo com as metas de 

ajuste fiscal. O pregão garante economias imediatas nas aquisições de bens e 

serviços, em especial aquelas compreendidas. Outra característica relevante do 

procedimento do pregão consiste na inversão das fases de julgamento e habilitação, 

pois, somente são examinados os documentos do licitante cuja oferta configurar-se 

como vencedora, apesar de todos serem obrigados a apresentar a documentação 

relativa à habilitação. O pregão definiivamente é uma modalidade mais celere que as 

demais, uma licitação pelo método da concorrência ou convite leva em média 4 

meses para se realizar todo o processo, enquanto o pregão essa média é de 20 

dias. O pregão ainda permite o uso de novas tecnologias para sua realização, 

reduzindo os custos e facilitando a maior participação de competidores.O uso da 

internet é de importante valia para essa nova modalidade, como meio de divulgação 

de avisos e editais. Com a utilização da internet é possível maior transparência e 

acesso a todos as licitações públicas. As normas do pregão também são inovadoras 

e simples, com a inversão das fases de habilitação e classificação das licitações. Em 

resumo, o fato do tipo pregão estabelecer uma competição mais acirrada pelo menor 

preço favorece a Administração Pública, os fornecedores e a sociedade. É o máximo 

por menos. 
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7 DISPENSA  DE LICITAÇÃO 
 
 
Estão previstos no art. 24 da Lei 8.666/93, com as alterações da Lei nº 

8.883/94, obras, serviços e compras de pequeno vulto, abaixo de certos limites, 

guerra, grave perturbação da ordem e calamidade pública. 

Casos de emergência - caracterizada pela urgência para atender situações 

que possam ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, bens, 

equipamentos e serviços, públicos ou particulares, limitados os prazos contratuais a 

180 (cento e oitenta) dias, sem prorrogação. 
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8 INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. 
 
 
Quando houver inviabilidade de competição, o preceito legal correspondente 

ao artigo 25 da lei em comento, determina que a Licitação será não exigida 

mediante: 

•  Materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por 

produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada preferência 

de marca; 

•  Contratação de serviços técnicos especializados enumerados no art. 13 

da Lei nº 8.666/93, de natureza singular, com firmas ou profissionais de 

notória especialização; 

•  Contratação de profissionais de qualquer setor artístico, consagrados 

pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
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9 FASE INTERNA DA LICITAÇÃO 
 
 
A realização de uma licitação por parte de qualquer órgão público, objetivando 

a contratação de obras, serviços, compras, alienação ou locação, implica em uma 

série de atos do gestor público, que se processam no âmbito interno da 

Administração, sendo, portanto, anteriores ao chamamento de interessados para 

contratar. 

 

Maria Sylvia Zanella di Pietro, ao abordar esta fase interna da licitação, afirma 

que: 

 

“ A autorização, a indicação do objeto e dos recursos próprios para a 
despesa são atos prévios, internos, preparatórios do procedimento da 
licitação, que, tecnicamente falando, somente se inicia pela convocação dos 
interessados por meio do instrumento adequado.”26

 
 

O edital deve vir assinado pela autoridade competente, sob pena de 

invalidade. O preço do edital está limitado ao custo das cópias reprográficas (art. 32, 

§ 5º) e sua compra não deve ser obrigatória, sendo ilegal a exigência de se 

comprovar tal compra através de recibo. 

                                                 
26 Maria Sylvia Zanello di Pietro. Direito Administrativo. Editora Atlas, São Paulo, 1995. p. 282. 
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10 EDITAL 
 
 
A licitação tem início com a divulgação do ato convocatório, denominado 

edital  ou, no caso específico das licitações por convite, de carta-convite, destinados 

a normatizar com antecipação tanto o seu desenvolvimento como o regime da futura 

relação contratual. 

Na expressão de Celso Antônio de Mello27

Para elaboração das propostas, não basta o licitante ter notícia do edital, 

necessário conhecê-lo em sua integralidade. 

, são funções do ato convocatório: 

dar publicidade ao certame; identificar seu objeto, delimitando o universo das 

propostas; circunscrever o universo dos proponentes; estabelecer os critérios para 

análise e avaliação dos proponentes e propostas; regular os atos e termos 

processuais do certame e fixar as cláusulas do futuro contrato. 

Para tanto, qualquer interessado tem o direito de consultar o edital na 

repartição administrativa, fazendo as anotações que entender conveniente. Se o 

quiser, poderá obter cópia, pagando exclusivamente, como taxa o custo efetivo de 

reprodução gráfica. De se notar que nenhum licitante pode ser obrigado a, como 

condição para participar do certame, "comprar a pasta" (isto é, cópia do edital com 

seus anexos), o que fica claro na redação do artigo 32, em seu parágrafo 5º; 

transcrito in verbis:. 

 
"Não se pode exigir ou deixar de exigir, ou permitir, além ou aquém do que 
foi fixado no edital".28

 
 

Entretanto, não pode haver rigorismos inúteis no procedimento licitatório, 

somente sendo causa de anulação aqueles atos ou procedimentos que possam 

trazer prejuízos, ou para os interessados proponentes, ou para a Administração. 

Todas as exigências que se fizerem necessárias no edital, tanto para a 

habilitação, como para o julgamento, deverão guardar estrita pertinência e 

correspondência com o objeto licitado. Exigências descabidas e arbitrárias quebram 

o princípio da igualdade e deverão ser tidas como discriminatórias. 
                                                 
27 Celso Antonio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo. Malheiros Editores, 2004. p. 536. 
28 Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro. Editora Revista dos Tribunais. SP. 2001, p. 
230. 
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Já declarou o STF que o "edital, omisso em pontos essenciais, ou 

discriminatórios, que afastem interessados, é nulo" (RDA 57/306 e 37/298). Portanto, 

é um direito de todo interessado - fornecedor verificar se o edital não é 

discriminatório ou omisso, pois o instrumento convocatório deve observar a norma 

geral do art. 4º da Lei nº 8.666/93. 

 

 

10.1REQUISITOS FORMAIS DO ATO CONVOCATÓRIO: 
 

 

O edital terá seu original datado, rubricado em todas as folhas e assinado 

pela autoridade que o expedir, permanecendo nos autos da licitação (art. 40 § 1º). 

No preâmbulo, deverá conter o número de ordem em série anual, o nome da 

repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução (refere-

se às modalidades de execução indireta de obras e serviços contempladas nos arts. 

6º - VIII e 10), o tipo de licitação, a indicação da lei de regência, além de outros 

dados relativos ao processamento do certame (art. 40-caput). 

 
 

10.2 OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

 

Cumpre ao edital definir o objeto da disputa com precisão e clareza e sem 

especificações excessivas ou desnecessárias. 

A exigência de precisão deriva, de um lado, da necessidade de o licitante 

saber a natureza e dimensão exata da prestação a que se obrigará; de outro, da 

impossibilidade lógica de, em certame competitivo, confrontar coisas distintas; por 

fim, do perigo das contratações inespecíficas, propiciadoras e conluios de toda 

origem. 

Na especificação do objeto, é vedado incluir características excessivas ou 

irrelevantes para o adequado atendimento de necessidade pública motivadora da 

licitação. Do contrário, sem nenhum proveito para Administração, seria diminuída a 
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competitividade, essencial ao certame, e excluídos possíveis licitantes, em afronta à 

isonomia. 

 

 

10.3 REGIME CONTRATUAL 
 
 
O edital, além de definir a natureza e a dimensão das prestações a serem 

vertidas pelo futuro contrato, deve delinear o regime do contato, o que se fará, seja 

através de cláusulas específicas, seja através da anexa minuta do instrumento 

contratual. 

Quando fixa o regime contratual, muito especialmente o prazo para execução 

ou entrega do objeto, o edital deve levar em conta não só a necessidade 

administrativa, mas também as condições de mercado. 

 

 

10.4 FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

 

O ato convocatório definirá quantos envelopes-proposta deverão ser 

apresentados nas licitações do tipo melhor técnica ou de técnica e preço, 

respectivamente. Nas licitações de menor preço, o mais frequente é exigir somente o 

segundo, embora não se deva fazer a exigência de proposta técnica, que servirá 

para aferir a compatibilidade entre o objeto oferecido e o previsto no edital. 

 

 

10.5 CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E CRITÉRIOS PARA  AFERIÇÃO 
 
 
O edital deve estabelecer as condições a serem preenchidas pelos licitantes 

para participação no certame, (art. 40 VI), indicando com precisão e clareza os 

documentos a apresentar para a demonstração de seu atendimento. 
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Obviamente, cumpre indicar também, no ato convocatório, os critérios a 

serem empregados na aferição da aceitabilidade e suficiência dos documentos. 

 

 

10.6 CRITÉRIOS PARA ACEITAR E CLASSIFICAR PROPOSTAS 
 

 

Na fase de julgamento, a comissão verifica a aceitabilidade das propostas, 

descartando as desconformes, e, a seguir, estabelece a ordem de classificação das 

ofertas aceitas. Para tanto, utilizará exclusivamente os critérios objetivos do edital. 

No que tange às propostas técnicas oferecidas em licitação de melhor técnica 

ou de técnica e preço, a lei é expressa em exigir do edital clareza e objetividade na 

indicação de critérios para a sua aceitação e avaliação ( art. 46º I). 

Em se tratando de licitação de técnica e preço, o edital deve, ainda, 

estabelecer o peso da proposta técnica na pontuação final (art. 46-º-II). 

No tocante às propostas de preço, é insuficiente o edital que se limite a referir 

o menor preço como critério de julgamento. De um lado, porque ele deve, sempre, 

indicar objetivamente os critérios de aceitabilidade do preço, isto é, as pautas a 

serem empregadas para verificar se são excessivos ou inexeqüíveis (art. 40-X) 

 

 

10.7 PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 
 
 
Cumpre ao edital regular os atos, os prazos e os termos do procedimento 

licitatório e fornecer outras informações a seu respeito. 

Quanto a essas últimas, o art. 40-IV, V e VIII, exige a notícia sobre a eventual 

existência de projeto executivo e a indicação dos locais, horários e códigos de 

acesso dos meios de comunicação à distância (telefone, fax, email,etc.) em que 

serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às 

condições para atendimento das obrigações contratuais, bem como do local e 

horário para consulta dos projetos básico e executivo. 
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O edital marcará o local, dia e hora para recebimento dos envelopes e para a 

sessão pública de sua abertura (art. 40-caput), observando o tempo mínimo 

necessário à preparação, pelos licitantes, dos dossiês exigidos. 

O ato convocatório conterá, ainda, instruções e normas para as impugnações, 

recursos e representações previstos na lei (art. 40, XV), devendo esclarecer onde 

serão protocolados, qual a autoridade competente para decidir, e assim por diante. 

Por fim, preverá o prazo e as condições para a assinatura do contrato ou 

retirada dos instrumentos equivalentes (artigo 40, II). 
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11 HABILITAÇÃO 
 
 
A habilitação é a fase do procedimento licitatório em que a Administração 

verifica quais proponentes estão aptos a participar da disputa licitatória. Por 

disposição constitucional e legal, o participante deve comprovar, nesta etapa, que 

possui as condições mínimas exigidas para disputar uma contratação pública, isto é, 

ter qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e encontrar-se em situação 

regular com o fisco.29

Nesta fase a Administração examina as questões relativas à constituição e 

funcionamento das empresas participantes da licitação. 

 

Assim, deve ficar claro que na fase de habilitação não se analisa o objeto da 

licitação. 

A Administração deve proporcionar condições para que o maior número 

possível de participantes tenha conhecimento e acesso ao certame, razão pela qual, 

deve exigir, nesta fase, apenas comprovação das condições que lhe assegurem não 

estar realizando um procedimento temerário, com participantes que não preencham 

as qualificações mínimas exigidas por lei. 

A decisão sobre a qualificação é um sim ou não, inadmitindo gradações. Por 

ela, apura-se apenas a suficiência ou insuficiência das condições subjetivas, não os 

diversos graus de suficiência. Provada a presença de todas as condições a tanto 

necessárias, o licitante será habilitado. Na situação inversa, será eliminado. 

Ao fixar os requisitos de habilitação, o edital constrói, a partir dos elementos 

subjetivos que considera relevantes, um perfil ideal do futuro contratado. 

Distingue-se a habilitação do julgamento por envolver avaliação de aspectos 

subjetivos (é dizer, da pessoa dos ofertantes), enquanto este cuida exclusivamente 

de dados objetivos (isto é, das propostas apresentadas). 

Mais adiante, argumenta que, se a sucessão legal das fases fosse 

inobservada, resultariam facilidades para tratamento desigual entre os participantes 

do certame. O prévio conhecimento do teor das propostas põe em risco o 

pressuposto de isonomia na fase de habilitação, permitindo que o juízo sobre o teor 

                                                 
Celso Antonio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo. Malheiros Editores, 2004. p. 539-
552 
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das propostas refluísse sobre o juízo concernente à idoneidade dos participantes da 

licitação. Se a qualificação puder sofrer influência da habilitação não poderá se 

beneficiar das condições de isenção necessárias à garantia de um tratamento 

isonômico, violando-se nisto o fundamental princípio da igualdade entre os 

participantes .30

A solução para o que se pode, o que deve e o que não deve ser exigido no 

edital do certame, deve ser buscada com base no próprio texto da Constituição 

Federal, cujo art. 37, XXI, determina que "somente serão permitidas exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações". A Constituição não fixa requisitos ou critérios a serem obrigatoriamente 

consignados no edital, ela apenas indica que não pode haver requisitos que não 

sejam pertinentes, necessários e indispensáveis à garantia do cumprimento do 

futuro contrato. 

 

Nessa mesma conduta, o Decreto Lei nº 2.330/86, ao dispor sobre os 

princípios da licitação em seu art. 3º, § 1º, veda a inclusão, no edital, de condições 

que possam restringir o caráter competitivo do procedimento licitatório. Esse 

dispositivo não pode ser interpretado literalmente, dado que qualquer condição 

restringe o universo de proponentes. Ele deve ser interpretado em seu espírito, em 

consonância com o texto constitucional, ou seja, no sentido de que a regra geral é a 

participação do maior número possível de licitantes, devendo o edital ser 

parcimonioso e criterioso ao fixar requisitos, pois são proibidas as condições 

impertinentes, inúteis ou desnecessárias. 

Coerentemente com essa orientação, o Decreto-Lei nº 2.300/86, em seu 

artigo  25, ao dispor especificamente sobre requisitos para a habilitação, enuncia 

uma série de exigências, mas deixa perfeitamente claro o caráter exemplificativo 

desse rol, mediante a indicação de que elas serão incluídas no edital "conforme o 

caso". 

Visa a concorrência pública a fazer com que maior número de licitantes se 

habilitem para o objetivo de facilitar aos órgãos públicos a obtenção de coisas e 

serviços mais convenientes a seus interesses. Em razão desse escopo, exigências 

demasiadas e rigorismos inconsentâneos com a boa exegese da lei devem ser 

                                                 
30 IESDE; INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL.Livro Digital 01,CD de dados contendo livros digitais em 
formato PDF  para vizualização no computador. IESDE BRASIL S.A 2010 
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arredados. Não deve haver nos trabalhos nenhum rigorismo e na primeira fase da 

habilitação deve ser de absoluta singeleza o procedimento licitatório. 

A doutrina e a jurisprudência indicam que, no tocante à fase de habilitação, 

como o objetivo dessa fase é verificar se aquelas pessoas que pretendem contratar 

têm ou não condições para contratar (essa é a essência, isto é, o fundamental), 

interessa para a Administração receber o maior número de proponentes, porque, 

quanto maior a concorrência, maior será a possibilidade de encontrar condições 

vantajosas. 

Portanto, existem claras manifestações doutrinárias e já existe jurisprudência 

no sentido de que, na fase de habilitação, não deve haver rigidez excessiva, deve-se 

procurar a finalidade da fase de habilitação, deve-se verificar se o proponente tem 

concretamente idoneidade. Se houver um defeito mínimo, irrelevante para essa 

comprovação, isto não pode ser colocado como excludente do licitante. Deve haver 

certa elasticidade em função do objetivo, da razão de ser da fase de habilitação, 

consulta ao interesse público, que haja o maior número possível de participantes. 
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12 ABERTURA, CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
 
O ato de abertura das propostas será necessariamente formal e público. Não 

se pode falar em abertura de proposta em sessão particular, em que não seja 

facultada aos licitantes a vigilância em torno da legalidade. 

As propostas, conservadas lacradas até esse momento, são abertas em 

frente de todos os licitantes, que poderão examiná-las e impugná-las, se este for o 

caso. 

A Lei 8.666/93 tipifica como crime, em seu art. 94, "devassar ou permitir que 

se devasse o sigilo da proposta", cujo caráter absoluto para a Administração 

constitui-se uma obrigação.  

A quebra de sigilo é passível de punibilidade expressamente prevista no art. 

326 do Código Penal. 

Manter sua proposta até a adjudicação homologada, ou até a assinatura do 

contrato - na hipótese de ser o adjudicatário - constitui obrigação do licitante. 

O não-cumprimento dessa obrigação dá à Administração o direito de reter a 

caução, se exigida, ou de aplicar sanções por meio de outras medidas previstas no 

edital. 

A proposta há de ser firme, consistente. Não poderão ser consideradas 

ofertas desconcertantes dos termos dos editais, ou que apresentem vantagens não 

previstas no instrumento da abertura, ou, ainda, que ofereçam tão-somente 

reduções sobre a melhor proposta. 

A proposta mais barata não implica, necessariamente, proposta de menor 

preço. Outros fatores, dependendo da natureza da licitação, podem ser introduzidos. 

Inclusive, conforme a complexidade do objeto que se licita, o critério seria o menos 

aconselhável. A Lei 8.666/93 no art. 45 § 1º previu como critérios de julgamento 

apenas os seguintes: I - a de menor preço; II - a de melhor técnica ; III - a de técnica 

e preço; IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou 

concessão de direito real de uso. 

Os tipos de melhor técnica e de técnica e preço são utilizáveis exclusivamente 

para serviços predominantemente intelectuais, podendo servir, excepcionalmente, 

para fornecimento de bens e execução de obras e serviços. Com o advento da lei 
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10.520-2002, a aquisição de bens e serviços comuns ficou a cargo da licitação do 

tipo pregão. 

Nas licitações de melhor técnica, far-se-á o julgamento técnico e somente 

serão abertas as propostas daqueles licitantes que atingiram a 'valorização mínima' 

estabelecida no edital e proceder-se-á negociação com a proponente melhor 

classificada relativamente à sua proposta de preço, até o limite da proposta de 

menor preço entre os licitantes habilitados. 

Nas licitações de técnica e preço, além do julgamento técnico com a 

'valorização mínima', será feita a avaliação das propostas de preços, de acordo com 

critérios objetivos. A classificação final será feita de acordo com critérios com a 

média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preços, de acordo 

com os pesos preestabelecidos no instrumento convocatório. 

No conceito de menor preço é mister entender-se seu real sentido, não se 

limitando a cifras. Neste estão implícitas, dentro da acepção de menor preço, 

vantagens adicionais, tais como a entrega em menor prazo, diferença de qualidade 

ou outras circunstâncias, que venham ao caso, diretamente referidas ao preço .31

O tratamento igualitário, devido a todos os licitantes, não permite cláusulas 

dúbias, conflitivas ou incoerentes nos editais. 

 

Após o recebimento das propostas, se conformes ao edital, o próximo ato 

será a sua classificação. Tal ato não necessita ser público, mormente porque a 

Comissão, que preside a licitação, poderá precisar da informação de algum órgão 

técnico. 

É elementar que esse critério seja objetivo, se o julgamento não for objetivo 

está viciado o procedimento. Critério subjetivo não é critério, é arbítrio. 

Graças ao trabalho desenvolvido pelos doutrinadores, o critério do preço foi 

perdendo prestígio, sendo hoje em dia apenas um entre os demais critérios 

admissíveis, quer quantitativos, quer qualitativos. Ao menor preço deve a 

Administração preferir a proposta que apresentar preço justo, pois somente este terá 

perfeitas condições de execução, livrando o Poder Público dos transtornos e 

prejuízos que fatalmente advirão dos abomináveis "reajustes", os quais, na grande 

maioria das vezes, servem apenas para encobrir a fraude perpetrada na licitação. 

                                                 
31 IESDE; INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL.Livro Digital 01,CD de dados contendo livros digitais em 
formato PDF  para vizualização no computador. IESDE BRASIL S.A 2010 
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Quanto à natureza jurídica, contrariamente ao que ocorre na fase de 

habilitação, após cujo término os licitantes ficam em rigorosa posição de igualdade, a 

classificação serve exatamente para atribuir situações desiguais entre os licitantes, 

pois estabelece uma ordem entre eles, segundo a maior ou menor vantagem que a 

proposta de cada um oferecia. 

A consequência prática da classificação é alterar profundamente o 

relacionamento entre a Administração e os particulares na licitação. Aquela, antes se 

relacionava com uma classe ou um gênero de particulares (os licitantes habilitados), 

agora, passa a vincular-se concreta e especificamente com cada um deles e, muito 

especialmente, com o primeiro classificado. 
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13 O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
 

O julgamento feito pela comissão de julgamento, tendo por base critérios 

objetivos, previamente selecionados, é um juízo técnico. O estudo, a que a comissão 

procede para efetuar o julgamento, é eminentemente técnico, de aí resultando ser a 

decisão vinculante. 

O julgamento é ato privativo da Comissão, não podendo a autoridade superior 

avocar tal competência, nem na fase de homologação, nem por ocasião da decisão 

dos recursos contra a adjudicação .32

Quanto aos critérios, que devem ser perseguidos pela Comissão no 

julgamento, variam de licitação para licitação de acordo com o pretendido pelo 

Estado. 

 

O ofertante obriga-se a manter seu preço, para quê foi claramente solicitado 

pelo Estado.  

Não pode a Administração presumir ter o proponente conhecimento de 

dificuldades maiores para a realização do objeto pretendido, além das normais e 

previsíveis. 

Considerando-se a manutenção da equação econômico-financeira, que há de 

viger durante todo o contrato futuro, há de se considerar o objeto demandado com 

as características explicitadas pela Administração, bem como as óbvias, não se 

pretendendo conheça o licitante as implícitas. 

Quando se tratar de trabalhos profissionais, torna-se difícil a escolha 

utilizando-se do critério de menor preço. Neste caso, a técnica deverá prevalecer, e 

nada impede que se faça uma pré-qualificação do licitante, para, só depois, valorar-

se preço. 

Nos casos de empate, um critério frequentemente acolhido nos editais, era o 

do preço médio, conforme opinião do Professor Hely Lopes Meirelles, para quem tal 

critério, além de não ser justo e legal, transformava a licitação em autêntico jogo, 

                                                 
32http://books.google.com.br/books?id=NCkPAAAAYAAJ&q=julgamento+%C3%A9+o+ato+privativo+d
a+Comiss%C3%A3o,+n%C3%A3o+podendo+autoridade+superior&dq=julgamento+%C3%A9+o+ato
+privativo+da+Comiss%C3%A3o,+n%C3%A3o+podendo+autoridade+superior&hl=pt-
BR&ei=p9e1Tdz0C8XLgQe2y-
3FCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDgQ6AEwAw; acesso em 12-04-2011 

http://books.google.com.br/books?id=NCkPAAAAYAAJ&q=julgamento+%C3%A9+o+ato+privativo+da+Comiss%C3%A3o,+n%C3%A3o+podendo+autoridade+superior&dq=julgamento+%C3%A9+o+ato+privativo+da+Comiss%C3%A3o,+n%C3%A3o+podendo+autoridade+superior&hl=pt-BR&ei=p9e1Tdz0C8XLgQe2y-3FCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDgQ6AEwAw�
http://books.google.com.br/books?id=NCkPAAAAYAAJ&q=julgamento+%C3%A9+o+ato+privativo+da+Comiss%C3%A3o,+n%C3%A3o+podendo+autoridade+superior&dq=julgamento+%C3%A9+o+ato+privativo+da+Comiss%C3%A3o,+n%C3%A3o+podendo+autoridade+superior&hl=pt-BR&ei=p9e1Tdz0C8XLgQe2y-3FCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDgQ6AEwAw�
http://books.google.com.br/books?id=NCkPAAAAYAAJ&q=julgamento+%C3%A9+o+ato+privativo+da+Comiss%C3%A3o,+n%C3%A3o+podendo+autoridade+superior&dq=julgamento+%C3%A9+o+ato+privativo+da+Comiss%C3%A3o,+n%C3%A3o+podendo+autoridade+superior&hl=pt-BR&ei=p9e1Tdz0C8XLgQe2y-3FCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDgQ6AEwAw�
http://books.google.com.br/books?id=NCkPAAAAYAAJ&q=julgamento+%C3%A9+o+ato+privativo+da+Comiss%C3%A3o,+n%C3%A3o+podendo+autoridade+superior&dq=julgamento+%C3%A9+o+ato+privativo+da+Comiss%C3%A3o,+n%C3%A3o+podendo+autoridade+superior&hl=pt-BR&ei=p9e1Tdz0C8XLgQe2y-3FCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDgQ6AEwAw�
http://books.google.com.br/books?id=NCkPAAAAYAAJ&q=julgamento+%C3%A9+o+ato+privativo+da+Comiss%C3%A3o,+n%C3%A3o+podendo+autoridade+superior&dq=julgamento+%C3%A9+o+ato+privativo+da+Comiss%C3%A3o,+n%C3%A3o+podendo+autoridade+superior&hl=pt-BR&ei=p9e1Tdz0C8XLgQe2y-3FCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDgQ6AEwAw�
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não sendo vencedora, muita vez, a proposta mais conveniente, que poderia ser 

desclassificada em função do preço médio.33

A aferição das propostas deve ser feita por órgão capacitado, adotando-se 

padrões objetivos, juridicamente válidos, sendo esse, realmente, o único meio de se 

conseguir satisfazer o princípio fundamental da licitação, o tratamento igualitário, 

obrigatoriamente dispensado a todos os licitantes. 

 

A Administração não poderá revogar ou anular a licitação sem fundamento, 

pois a partir do momento da habilitação, acha-se o licitante investido em condição 

peculiar perante a Administração e, de mero interessado, torna-se legítimo titular do 

direito de ver o processamento normal da licitação até o final. Há necessidade de a 

Administração fundamentar seu ato, quer anulatório, quer revogatório, obrigando-se 

a indenizar os prejuízos a que deu causa. 

Após a classificação, modifica-se a posição dos licitantes perante a 

Administração. 

Se antes todos possuíam iguais posições, após a classificação encontram-se 

colocados em ordem de preferência e, depois da adjudicação, passarão a ser titular 

do direito de não serem preteridos. 

                                                 
33 Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro. Editora Revista dos Tribunais. SP. 2001 



41 
 

14 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

 

O conceito de adjudicação varia de autor para autor, uns atribuindo-lhe 

caráter discricionário, outro he acrescentando ainda o poder de aperfeiçoar o 

contrato. 

Adjudicação vem da forma latina ad judicare, por sua vez, de jus dicere, dizer 

o Direito. Consequentemente, em face da etimologia da palavra, podemos concluir 

que o ato de adjudicar se traduz em "dizer o Direito" - no caso em tela - em favor de 

alguém .34

É a homologação a fase final do procedimento. 

 

A homologação caracteriza-se por ser controle apenas da legalidade do ato, 

no caso do procedimento, isto é, há confronto entre o conteúdo dos atos, a forma e o 

prescrito na norma geral. 

Estudando o posicionamento de Hely Lopes Meirelles a respeito da 

homologação da licitação, em que ele nem sequer vê a necessidade de a autoridade 

competente para firmar o contrato ser também a competente para homologar, 

entendendo por homologação apenas a confirmação do julgamento das propostas, 

considera, entretanto, haver um duplo controle da Administração - controle de 

legalidade e controle de mérito. Tal colocação apresenta nítida divergência com a 

posição assumida pelo Prof.Celso Antônio Bandeira de Mello que diz ser o ato pelo 

qual proclama-lhe a correção jurídica, se esteve conforme às exigências 

normativas.Pelo contrário, se houve vício no procedimento, ao invés de homologá-lo, 

deverá proferir anulação.35

O art. 38, inciso VII, da Lei 8.666/93 estabelece que "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 objetivo e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão 

juntados oportunamente", entre outros elementos, os "atos de adjudicação do objeto 

da licitação e da sua homologação". 

 

                                                 
34 . Silva, De Plácido e ; Vocabulário Jurídico- atualizadores: Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho – 
Rio de Janeiro, 2006. 
35 Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro. Editora Revista dos Tribunais. SP. 
2001Celso Antonio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo. Malheiros Editores, 2004. p. 
559 
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Por sua vez, o art. 43, inciso VI, ao cuidar do procedimento, faz referência 

primeiro à homologação e, depois, à adjudicação. Com efeito, neste inciso, refere-se 

à "deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do 

objeto da licitação", com os atos finais do procedimento. 

Formaram-se duas correntes a respeito da seqüência correta dos atos de 

adjudicação e homologação: 

• De um lado, os que entendem que a homologação é o ato final do 

procedimento, é o que pensam Lucia Valle Figueiredo (Direito dos licitantes, 

São Paulo, Malheiros Editores, 1992, p. 67) e Carlos Ari Sundfeld (Licitação 

e Contrato Administrativos, São Paulo, Malheiros Editores, 1994, p. 2168). 

Este último faz prevalecer a regra do art. 38, VII, por entender que é mais 

específica do que a do art. 43, VI. 

• De outro lado, os que entendem que a adjudicação é o ato final, que se 

dá somente após a constatação da regularidade do procedimento e da 

conveniência da celebração do ajuste; é o pensamento de Marçal Justem 

Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Rio de 

Janeiro, Aide Editora, p, 252), Celso Antônio Bandeira de Mello, (Curso de 

Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros Editores, 1997, p. 369 e ss.), 

Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, Malheiros 

Editores, 1997, p. 280). 

 

Com efeito, embora os dois dispositivos sejam contraditórios, há que se 

observar que o art. 38, VII, não se refere propriamente à sequência dos atos do 

procedimento, mas cuida tão-somente de esclarecer quais os documentos e atos 

que devem constar necessariamente do processo, considerado como conjunto de 

papéis constantes de uma pasta numerada, autuada pela Administração. Já o art. 

43, VI, cuida especificamente do procedimento pela ordem em que as várias fases 

devem ser observadas. 

O mais lógico e coerente é que a adjudicação ao vencedor somente se faça 

depois de ter sido verificada a legalidade do procedimento. Caso contrário ter-se-ia 

uma situação em que, após a adjudicação, viesse a ser invalidado o procedimento. 

Note-se que a adjudicação já produz efeitos para o vencedor, dentre os quais o 

direito de exigir que a contratação se faça de acordo com a licitação, vinculação do 

adjudicatário aos encargos da proposta, sujeição a penalidades pela não assinatura 
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do contrato, impedimento de a Administração contratar com outrem, liberação dos 

demais licitantes. 

Feita a homologação previamente, poder-se-á praticar a adjudicação, com 

todos os efeitos que a partir dela se produzem. Esse deve ser realmente o ato final, 

porque a adjudicação é apenas um ato declaratório em que, por se conhecer a 

validade do procedimento, se proclama a entrega do objeto da licitação ao vencedor. 

Há que se observar, no entanto, que a inversão nos atos de adjudicação e 

homologação, se inconveniente sob o ponto de vista da economia processual, a 

rigor não justifica a anulação do procedimento, já que dela dificilmente poderá 

resultar prejuízo à Administração ou aos licitantes. 

Quanto à competência, o mesmo art. 43, VI, não deixa dúvidas de que a 

mesma autoridade que homologa é competente para fazer a adjudicação ao 

vencedor. 
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15 RECURSOS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu art. 5º, LV, 

vez primeira, traz expressamente a garantia do "devido processo legal", tanto nos 

processos judiciais quanto nos administrativos. Na literalidade do mencionado inc. 

LV - "Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes". 

O respeito ao devido processo legal deverá informar todos os processos 

administrativos. 

Os princípios peculiares ao procedimento administrativo são: 

 

a) verdade material; 

b) oficialidade com limites; 

c) indisponibilidade; 

d) informalismo a favor do administrador; 

e) economia processual; 

f) gratuidade; 

g) celeridade. 

 

Os procedimentos revisivos, que mais de perto estão a nos interessar, 

caracterizam-se pelo seguinte: podem ser deflagados de ofício a) pelo controle (art. 

70 da CF); b) pelo direito de petição (art. 5º, XXXIV, "a", da CF); c) pela via de 

recurso (direito ao duplo grau de jurisdição). 

Quanto aos princípios, é possível constatar  que vigem os mesmos já 

enumerados, aos quais deve respeito a Administração Pública, e mais 

disponibilidade com relação aos recursos, possibilidade de reformatio in pejus (com 

exclusão dos procedimentos sancionatórios e disciplinares), garantias do processo 

civil, de modo geral, como ampla defesa, dessarte com direito a ser ouvido, a 

produzir provas e acompanhá-las, direito ao "duplo grau", a prazos compatíveis. 
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As condições necessárias de admissibilidade para interposição dos revisivos 

recursais são: legitimidade, interesse, possibilidade do objeto, equivalentes, pois, às 

condições da ação no processo civil (art. 267, VI, do CPC). 

Nos procedimentos disciplinares ou sancionatórios há aplicação dos 

princípios do Direito Penal:  

 

a) verdade material; 

b) indisponibilidade; 

c) impossibilidade de reformatio in pejus; 

d) retroatividade da legislação mais benigna; 

e) necessidade de defensor ad hoc;  

f) direito de estar presente aos depoimentos. 

g) duplicidade de instância ou direito de reexame. 

 

Nos procedimentos administrativos, não se obriga a representação por 

advogado. Não se impede de recorrer por não ter advogado. Todavia, a nomeação 

de advogado, nessas espécies de procedimento, faz-se de importância exatamente 

para o exercício da ampla defesa. 

Importante citar que o direito à vista, nos procedimentos administrativos, 

também é obrigatório. E não só da parte e do advogado. Porém, pelo inc. XXXIII do 

art. 5º da nossa  Lei Maior, verifica-se que: 
 

XXXIII - Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado (...........). 

 

Para entendermos as sanções administrativas, como dispostas na Lei 

8.666/93, faz-se necessário distinguir representação, reconsideração e recurso, 

artigos 87, 88 e 109. 

A reconsideração está intimamente ligada ao direito de petição. 

Consubstancia o direito de petição previsto no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição. 

Na representação pode haver ou não defesa de direito individual, pois também 

poderá apenas existir defesa da coletividade. 
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O pedido de reconsideração, como o próprio nome está a indicar, constitui-se 

em requerimento para que a mesma autoridade reveja seu ato. 

No recurso há pedido de revisão por autoridade superior àquela que praticou 

o ato impugnado. 

Demais disso, podem os recursos - como também no processo civil - ter efeito 

suspensivo ou devolutivo. Sendo o efeito suspensivo, a decisão não terá eficácia até 

ser confirmada.  

Fica protraída sua eficácia, se o efeito atribuído for o devolutivo, sendo 

provido o recurso, a decisão, que já era eficaz, deverá ser desconstituída. 

 

 

15.1 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 
Nos termos do art. 87, pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida 

a prévia defesa, podem ser aplicadas ao contratado as seguintes sanções: 

advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos, 

e, finalmente, declaração de inidoneidade para licitar. 

Consoante entendemos, tanto a advertência como a multa e, até mesmo, a 

suspensão temporária de licitar ou contratar devem estar previstas no edital, que 

rege a licitação. Não necessitam de tipificação legal. 

Claro está que, para aplicação de penalidades, o princípio do amplo 

contraditório deverá estar presente. E por amplitude de defesa deve-se entender, 

como já assinalado, o direito de produzir provas, de produzir perícias. Todavia, é 

preciso deixar evidenciado que determinadas provas, se impertinentes, podem ser 

indeferidas. 

Por outro lado, não entendemos que a pena referente ao inc. IV do art. 87 

(inidoneidade para licitar) somente permita pedido de reconsideração, vez que não é 

aplicada pela autoridade última, mas sim pelos Ministros de Estado e os Secretários 

estaduais e municipais. 

A hipótese, exatamente por assumir gravidade, e ser a mais restritiva de 

direitos, não prescinde de revisão pela última autoridade, os Chefes Executivos. 
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Somente caberia a reconsideração, como prevista no art. 109, III, caso fosse a 

sanção aplicada pelos Chefes dos Executivos. 
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16 RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

Feita a diferenciação entre os tipos de recursos arrolados no art. 109 da Lei 

8.666/93, cabem, ainda, breves comentários. 

Os recursos interpostos da habilitação ou inabilitação do licitante devem 

necessariamente ter efeito suspensivo. O mesmo acontece com relação ao 

julgamento das propostas feito pela Comissão de Julgamento (§ 2º, do art. 109). 

A Lei 8.666/93 permite que aos demais recursos, se presentes razões de 

interesse público, a autoridade também imprima efeito suspensivo (desde que 

motivadamente). 

Interposto o recurso, será dada ciência aos demais licitantes, a fim de 

impugná-los em cinco dias úteis. 

Aliás, à diferença do recurso contra a inidoneidade para licitar (10 dias), todos 

os demais devem ser interpostos em cinco dias. 

É dada à autoridade superior a possibilidade de reconsiderar sua decisão ou 

fazer subir o recurso devidamente informado, sob pena de responsabilidade. 

Devemos frisar que, mesmo com vista aberta aos licitantes ou contratados, se 

não tiverem sido juntados ao processo todos os elementos, deve-se considerar 

como não tendo sido realizada a vista. A vista é estabelecida para que haja meios 

de ampla defesa, de amplo contraditório. 

Ora, se não houver todos os elementos no processo, não terá sido dada ao 

interessado a cabal possibilidade de defesa, como assinalada no Texto 

Constitucional. 

Ainda, cumpre dizer que os prazos somente se iniciam e encerram em dia de 

expediente no órgão ou entidade (art. 110, parágrafo único da Lei 8.666/93). 
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17 CRIMES 
 
 

A Lei 8.666/93 capitula como crimes, diversos procedimentos infringentes da 

correção no cumprimento das obrigações previstas em relação à licitação (arts. 89 a 

91 e 93 a 98). As penas variam, conforme o crime, entre seis meses de detenção a 6 

anos e incluem sempre multa que nunca é inferior a 2% nem superior a 5% do valor 

do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação. Em 

certas figuras típicas, o sujeito ativo do crime é o agente do Poder Público, em 

algumas será ele ou o licitante e em outras ambas assujeitam-se à mesma pena. 

Estão preceituados de forma típica as condutas que maculam o processo licitatório, 

no artigo 89 ao artigo 108 da lei em comento. 
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18 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 
 
 

• TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA -para essa teoria a obrigação 

de o Estado indenizar decorre da ausênciaobjetiva do serviço público 

em si. Não se trata de culpa do agente público, mas de culpa especial 

do Poder Público, caracterizada pela falta de serviço público. Cabe à 

vítima comprovar a inexistência do serviço, seu mau funcionamento ou 

seu retardamento. Representa o estágio de transição entre a doutrina 

da responsabilidade civilística e a tese objetiva do risco administrativo. 

Portanto para essa teoria não precisaria identificar o agente estatal 

causador do dano, basta comprovar o mau funcionamento do serviço 

público independentemente de quem (agente) que provocou. A 

doutrina, então, designou o fato como culpa anônima ou falta de 

serviço. Essa teoria ainda pede muito da vítima, que, além da lesão 

sofrida injustamente, fica no dever de comprovar a falta do serviço 

para obter a indenização. 

  

• TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - por essa teoria basta tão só 

o ato lesivo e injusto imputável à Administração Pública. Não se 

indaga da culpa do Poder Público mesmo porque ela é inferida do ato 

lesivo da Administração. Basta a comprovação pela vítima, do fato 

danoso e injusto decorrente de ação ou omissão do agente público. 

Essa teoria, como o próprio nome está a indicar, é fundada no risco 

que o Estado gera para os administrados no cumprimento de suas 

finalidades que, em última análise, resume-se na obtenção do bem 

comum. Alguns membros da sociedade atingidos pela Administração 

Pública, no desempenho regular de suas missões, são ressarcidos 

pelo regime da despesapública, isto é, a sociedade como um todo 

concorre para realização daquela despesa, representada pelo 

pagamento de tributos. Daí porque, pode-se afirmar, o risco e a 

solidariedade fundamentam essa doutrina, que vem sendo prestigiada, 

entre nós, desde a Carta Política de 1946. Ela se assenta exatamente 

na substituição da responsabilidade individual do agente público pela 
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responsabilidade genérica da Administração Pública. Cumpre lembrar, 

entretanto, que a dispensa de comprovação de culpa da 

Administração pelo administrado não quer dizer que o Poder Público 

esteja proibido de comprovar a culpa total ou parcial da vítima para 

excluir ou atenuar a indenização. Pois, verifica-se que os postulados 

de tal teoria, geram a responsabilidade objetiva do estado assim 

buscaram seus fundamentos na justiça social, atenuando as 

dificuldades e impedimentos que o indivíduo teria que suportar quando 

a prejudicado por condutas de agentes estatais. 

  

• TEORIA DO RISCO INTEGRAL – nesta a Administração responde 

invariavelmente pelo dano suportado por terceiro, ainda que 

decorrente de culpa exclusiva deste, ou, até mesmo de dolo. “É a 

exacerbação da teoria do risco administrativo que conduz ao abuso e 

à iniquidade social. Por essa fórmula radical, a Administração ficaria 

obrigada a indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, 

ainda que resultante de culpa ou dolo da vítima”, como bem lembrado 

porHely Lopes Meirelles. Essa teoria jamais vincou na doutrina e na 

jurisprudência e por isso mesmo nunca foi acolhida pelas diferentes 

Cartas Políticas de nosso país.     

  

 

18.1– Exclusão de responsabilidade do Estado 

  

 

Há fatos ou circunstância que concorrem para não responsabilidade estatal, que 

podem ser chamadas de excludentes de responsabilidade do Estado por danos 

sofridos por terceiros.  

Dentre elas há inexistência de vinculo causal entre a Administração Pública e o dano 

sofrido por alguém, entre elas destaca-se, todavia, há outras hipóteses não 

arroladas: 

a) Culpa da vítima: verificado quando a vítima concorre para ocorrência do fato 

danoso envolvendo a entidade pública ou as que lhe representam, portanto, exclui a 

responsabilidade indenizatória do Estado. Aos órgãos Públicos compete provar que 
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a vítima é efetivamente responsável, caso não consiga provar, responderá pelos 

danos causados; 

b) Força maior: é acontecimento imprevisto e alheio à vontade do Estado, alguns 

autores de renome classificam como resultante do comportamento humano; 

c) Caso fortuito: acontecimento imprevisto provocado pela natureza, denominado 

como fato da natureza; 

d) Servidor fora de suas atividades funcionais: o dano provocado pelo servidor fora 

da sua atividade própria de servidor público, desobriga o Estado. 

  

 

Determinados serviços públicos, os não essenciais, ao contrário dos essenciais - 

como concernentes à administração da justiça, à segurança pública etc., podem ter 

as respectivas execuções delegadas aos particulares. 

Com o advento do regime militar, na década de sessenta, inúmeras empresas 

estatais foram criadas com a missão precipita de executarem esses serviços 

públicos, sob o regime de concessão.  

Essas estatais, hoje, estão sendo privatizadas, mas, isso nenhuma alteração traz no 

que tange à responsabilidade civil dessas empresas prestadoras de serviços 

públicos. 

O que submete essas empresas ao regime da responsabilidade objetiva, previsto no 

Texto Magno, não é a natureza do capital, público, privado ou misto, mas, o fato de 

executar o serviço público. 

De fato, não seria justo, nem jurídico, submeter o terceiro, vítima da ação ou 

omissão do concessionário, à difícil tarefa de comprovar a culpa do agente só 

porque o Estado delegou ao particular a execução da obra ou do serviço.  

Por isso, as empresas concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços 

públicos respondem objetivamente pelos danos causados por atos ou omissões de 

seus diretores, gerentes ou empregados. 
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19 LICITAÇÃO E MANDADO DE SEGURANÇA 
 

 
O mandado de segurança é, frequentemente, a via hábil capaz de 

salvaguardar os direitos postulados por um licitante. Isto porque sua pretensão 

jurídica surge no curso de um procedimento que está em fluência e cujo seguimento 

necessita deter. 

A Lei nº 12.016, de 2009, que regula o mandado de segurança, prevê no art. 

15º, parágrafo 2 a possibilidade de suspender-se o ato impugnado quando negado o 

prvimento de agravo de instrumento. A medida cabe quando forem relevantes os 

fundamentos do pedido, e falha de suspensão do ato possa resultar na ineficácia da 

segurança, se afinal concedida. 
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CONCLUSÃO 
 
 
O aparecimento da atual lei de licitação foi consequencia de realização de 

diversas críticas aos atos da Administração Pública, pelo grande número de 

irregularidades que vieram à tona, no período que antecedeu sua elaboração, IDOS 

1992. O rigor trazido pela Lei 8.666/93, o que deixa-se registrado, é 

significativamente mais repressiva que as anteriores que tratavam do assunto. Isto 

pode-se inferir ante às exigências da sociedade, que espera dos administradores 

atuação transparente e na estrita defesa do interesse público, afastando-se ilícitos 

administrativos que comprometam a gestão dos recursos públicos e gerem 

contratações irregulares e danosas ao erário. 

A trajetória percorrida pela Lei 8.666/93 desde sua sanção, revela uma preocupação 

constante, por parte do legislador e do dirigente público, com sua discussão e 

aperfeiçoamento.  
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